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Wstęp 

To wydanie Katalogu dobrych praktyk w edukacji jest kontynuacją 

zapoczątkowanej w zeszycie 34 (Komunikat nr 2/2022) prezentacji 

sylwetek nauczycielek przedszkola i nauczycieli szkół podstawowych. 

W zeszycie 34. przedstawiliśmy osobowości pięciu innowacyjnych 

nauczycielek pracujących z pasją, które są autorkami innowacji 

pedagogicznych, programów, projektów. 

W aktualnie wydanym zeszycie scharakteryzowaliśmy działania kolejnych 

kilkunastu innowatorów. Opisane działania podejmowano z myślą 

o dzieciach i dla dzieci. Dobrymi praktykami godnymi wykorzystania są 

m.in. „Edukacja artystyczna środkiem do harmonijnego rozwoju dzieci”, 

„Poznawanie przez doświadczanie”, „Podążanie za zainteresowaniami 

uczniów”, Ekoedukacja, „A może twórczo zorganizować zajęcia szkolne?” 

czy scenariusze zajęć edukacyjnych lub uroczystości szkolnej. 

Tak jak dotychczas, wiele miejsca poświęciliśmy działalności Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Rekomendujemy pracę Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły, Akademii 

Rodzica”, a także funkcjonujących w ramach działalności Pracowni 

i Ośrodków ŁCDNiKP zespołów metodycznych, zadaniowych, 

innowacyjnych. Upowszechniamy informacje o powstających 

poradnikach metodycznych. W tym wydaniu są to informacje 

o materiałach metodycznych dla nauczycieli techniki, dla nauczycieli 

języka polskiego, dla nauczycieli kształcenia zawodowego a także 

kształcenia ogólnego w zakresie edukacji normalizacyjnej. 

Zapraszamy do włączenia się w pracę tych zespołów i współtworzenia 

cennych materiałów wzbogacających warsztat pracy nauczycieli. 

Grażyna Adamiec i Janusz Moos  
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Anioł 2021 

Kapituła tytułu Anioła działająca w Miejskim Ośrodku Socjoterapii nr 4 

w Łodzi przyznała Januszowi Moosowi, dyrektorowi Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego tytuł ANIOŁA 2021 

roku za bezinteresowną pomoc, wielkie serce, wrażliwość oraz dobroć 

i moc duszy. 

Łączy ich Łódź - rozmawia Paweł Patora 

 

Ukazała się książka Pawła Patory pt. „Łączy ich Łódź”. Zawiera ona 

obszerne wywiady z zasłużonymi łodziankami i łodzianami. 

Rozmówcami doświadczonego dziennikarza Pawła Patory są: Jacek 

Jakubiak – współwłaściciel „Dywilanu”, prof. Edward Kącki – jeden 

z pionierów informatyki w Polsce, prof. Jan Krysiński – wieloletni rektor 

Politechniki Łódzkiej, Agnieszka Makówka – solistka Teatru Wielkiego 

w Łodzi, Janusz Moos – dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Ewa Pilawska – dyrektorka Teatru 
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Powszechnego w Łodzi, prof. Jolanta Rudzka-Habisiak – była rektor 

Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk – 

wielokrotna medalistka międzynarodowych mistrzostw w pływaniu, 

Anna Maria Wesołowska – sędzia znana z telewizji i prof. Piotr Woźniak – 

specjalista od ginekologii i akupunktury. 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją. 
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Przedszkole Miejskie nr 7 w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Anna Szybińska 

Pobudzać kreatywność dzieci 

Agata Więcek 

 

Agata Więcek jest nauczycielką Przedszkola Miejskiego nr 7 w Łodzi. 

Ukończyła studia na kierunku „Pedagogika Wieku Dziecięcego” na 
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Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe „Nowoczesne metody 

wychowania przedszkolnego z metodyką nauczania języka obcego 

i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim”. 

Pani Agata była uczestniczką kursu doskonalącego „Pedagogika Marii 

Montessori” a także konferencji międzynarodowej „Odkryjmy 

Montessori raz jeszcze” co pozwoliło na stosowanie przez nauczycielkę 

w grupie elementów metody M. Montessori oraz tworzenie pomocy 

wg koncepcji Montessori. W ramach dzielenia się wiedzą prezentowała 

sposoby pracy w oparciu o koncepcję Montessori rodzicom dzieci oraz 

gościom - studentkom z Brazylii i Chin, dla których poprowadziła 

warsztaty. 

W swojej placówce pełni funkcję społecznego zastępcy dyrektora, jest 

liderką WDN – planuje i organizuje wewnętrzne doskonalenie rady 

pedagogicznej. W ramach dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami 

prowadzi rady szkoleniowo - warsztatowe dla koleżanek z własnej rady 

a także wspiera nauczycieli młodszych stażem na drodze awansu 

zawodowego. 

Brała udział w Forum Innowacji nauczycieli uczestnicząc w warsztatach 

prowadzonych przez nauczycielki łódzkich przedszkoli a także 

przeprowadziła warsztaty dotyczące Ruchu Rozwijającego V. Sherborne. 

Jest autorką licznych innowacji pedagogicznych: 

 „Sami gotujemy i zdrowo jemy”; 

 „Twórcza aktywność plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym” 

– pobudzając kreatywność dzieci nauczycielka organizowała 

wystawy dziecięcych prac plastycznych (w bibliotece rejonowej, 

w Centrum Kultury Młodych, Experymentarium Łódzkim, 

w Muzeum Włókiennictwa, w szkole podstawowej, w Teatrze 

Pinokio, w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, 

w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu). 

Za jeden z priorytetów swojej pracy Pani Agata uważa wykształcenie 

jednostki otwartej na świat, empatycznej, wrażliwej na potrzeby innych. 
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Pragnąc kształtować pełnych wrażliwości i empatii młodych ludzi, bierze 

wspólnie z dziećmi udział w akcjach o charakterze charytatywnym. 

Od kilku lat współpracuje z Klubem Seniora M-Łodzi duchem – seniorzy 

spotykają się z dziećmi, wystawiają mini teatrzyki dla dzieci (w ramach 

programu „Małe formy teatralne czyli senior w przedszkolu”). Dzieci 

wykonują drobne podarunki dla seniorów, kartki świąteczne, z okazji 

Dnia Seniora, Dnia Życzliwości, itp. Nauczycielka koordynuje także na 

terenie przedszkola akcje charytatywne: „Podziel się Wigilią” (na rzecz 

potrzebujących rodzin ze szkół specjalnych), „Razem na święta”, 

„Łodziaki Wdzięczniaki”, Góra Grosza, Gorączka Złota, Dziewczynka 

z Zapałkami. 

Otwartość, szczerość, empatia – to podstawy, które pomogą dzieciom 

w przyszłości zbudować społeczeństwo przeciwstawiające się 

wykluczeniom społecznym. Nauczycielka bierze udział w projekcie 

„Kodowanie przez miganie – zastosowanie elementów języka migowego 

w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym” a w ramach projektu 

współpracuje z innymi nauczycielami i wprowadza elementy języka 

migowego podczas zajęć z dziećmi. 

Wspiera potrzebujące zwierzęta organizując akcje zbiórki na rzecz 

bezdomnych zwierząt. 

Dzięki tym akcjom promuje placówkę jako miejsce otwarte na innych, 

potrzebujących a dzieci uczy otwartości i uwrażliwia na potrzeby innych. 

Agata Więcek współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi 

rozwój wychowanków (biblioteka rejonowa, Centrum Kultury Młodych, 

Dom Międzypokoleniowy, Klub Seniora M-Łodzi duchem, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, rada osiedla, szkoła podstawowa, Straż 

Miejska, straż pożarna). Organizuje dla dzieci warsztaty, wycieczki 

w różnorodne środowiska, spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Mając świadomość wpływu człowieka na otaczające go środowisko 

nauczycielka kształci u dzieci postawę odpowiedzialności za ekosystem. 

Jej marzeniem jest takie zaszczepienie w dzieciach pozytywnego 
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nastawienia wobec potrzeb przyrody, by w przyszłości żyły w harmonii ze 

środowiskiem przyrodniczym, by wiedziały, że są jego częścią i że mogą 

swoimi działaniami wspierać przyrodę ożywioną a nie być dla niej 

zagrożeniem. Pani Agata inspiruje dzieci do udziału w różnych 

przedsięwzięciach o charakterze ekologicznym: 

 „Z darami natury świat nie jest ponury” (prowadzi zajęcia 

z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych, nieużytków); 

 „Drzewko za makulaturę” (wspólnie z dziećmi zorganizowała 

zbiórkę makulatury a za uzyskane środki zakupiła rośliny, które 

zasadziła z dziećmi na terenie przedszkola); 

 „Czyste powietrze wokół nas”; 

 „Zielony ogródek” (dzieci prowadzą mini ogródek na terenie 

przedszkola a także zakładają zielone kąciki w sali, gdzie 

obserwują wzrost roślin); 

 „Drzewko pamięci” (wspólnie z dziećmi zasadziła drzewo na 

terenie osiedla); 

 Sprzątanie Świata” (akcja porządkowania terenów zielonych). 

Udział w akcjach proekologicznych umożliwia bezpośrednie obcowanie 

dzieci z przyrodą, pobudza kreatywność dzieci, zaznajamia je z ideą „zero 

waste” a w konsekwencji prowadzi do rozbudzania świadomości 

ekologicznej i budowania postawy odpowiedzialności za środowisko 

i szacunku wobec każdego z jego elementów. 

Nauczycielka dużą rolę przykłada do zainteresowania dzieci literaturą 

zdając sobie sprawę z tego, jak ważna jest książka w kształtowaniu 

świadomości młodego człowieka. Na terenie przedszkola koordynuje 

akcją „Książka za książkę” – zorganizowała przedszkolny punkt wymiany 

książek dla dzieci ich rodziców. Zachęca rodziców do udziału w akcji 

„Czytamy dzieciom”. Współpracuje z miejscową biblioteką, wspólnie 

z dziećmi brała udział w spotkaniu autorskim z poetką literatury 

dziecięcej Marzeną Szczepańską. Organizuje wystawy prac dziecięcych 

na terenie biblioteki. Wspólnie z dziećmi bierze udział w projektach 

czytelniczych („Magiczna moc bajek”, Akcja Głośnego Czytania, 
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„Przedszkolaki czytają”), zorganizowała konkurs dla dzieci i rodziców 

„Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”. 

Bierze udział w projekcie „Skuteczne zdziwienie – wyzwalająca myślenie 

nauka czytania i pisania” będącym unikatową propozycją nauki czytania, 

łącząc elementy aktywizacji poznawczej, emocjonalnej i motorycznej 

(we współpracy z wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego oraz studentką 

UŁ, w obecności której prowadzi zajęcia). 

Nauczycielka ściśle współpracuje z rodzicami prowadząc zajęcia 

asystenckie, otwarte, integracyjne dla dzieci i rodziców, organizując 

pikniki rodzinne i uroczystości z udziałem rodziców. Inspiruje dzieci do 

udziału w konkursach a także organizuje konkursy i zawody sportowe dla 

dzieci. Publikuje artykuły, scenariusze własne na portalach oświatowych. 

Nieustannie się szkoli, bierze udział w warsztatach, konferencjach, 

webinarach. A robi to wszystko, ponieważ…praca jest jej pasją. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, nauczyciel 

konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

  



 
17 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

Przedszkole Miejskie nr 20 w Łodzi 

Programy autorskie, inicjatywy pedagogiczne 

i innowacje edukacyjne 

Katarzyna Wankiewicz 

 

Katarzyna Wankiewicz jest nauczycielem mianowanym 

z dziewięcioletnim stażem pracy z przedszkolu. Ukończyła studia 

licencjackie o specjalności „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 
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z językiem angielskim” oraz studia magisterskie o specjalności 

„Pedagogika wieku dziecięcego”. Posiada również dodatkowe 

kwalifikacje z zakresu gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej 

z elementami z logopedii oraz zarządzania oświatą. 

W ciągu 9 lat swojej pracy nauczycielskiej pani Katarzyna opracowywała 

i z dużym powodzeniem wdrażała liczne programy autorskie, inicjatywy 

pedagogiczne i innowacje edukacyjne. Wspólnie z dziećmi brała udział 

w projektach edukacyjnych: 

 Poznajemy zawody – świat ludzi dorosłych widziany oczami 

dziecka, 

 Uczymy Dzieci programować, 

 Mały miś w świecie wielkiej literatury, 

 Nasza Piękna Polska Cała, 

 Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody, 

 Od Smyka do Medyka 2020, 

 Idź ty lepiej, Koziołeczku szukać swego Pacanowa, 

 Technikoludek - czyli przedszkolak w świecie technologii. 

Nauczycielka opracowała i wdrożyła program pt. „Cztery pory roku”, 

mający na celu poszerzenie wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczej, 

kształtowanie poczucia odpowiedzialności wśród dzieci za otaczający ich 

świat poprzez prace plastyczne, kodowanie, zabawy z językiem 

angielskim czy zabawy logorytmiczne. Wdrożyła również program koła 

informatycznego „Informatyka dla smyka” dla dzieci 6 letnich. Podczas 

zajęć dzieci doskonaliły swoje umiejętności i zdobywały wiedzę poprzez 

wykorzystanie komputera w różnych sytuacjach edukacyjnych 

tj. samodzielne rozwiązywanie problemów, rozwój kreatywności, 

logiczne myślenie. 

Nauczycielka współpracowała z innymi szkołami i przedszkolami 

realizując projekty eTwinning: 
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 „Lubimy programować” - rozwijanie współpracy partnerskiej 

eTwinning dotyczącej programowania/kodowania 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

 „Halloween Party” – wspólne świętowanie i zabawa Halloween. 

Efektem projektu było zwiększenie świadomości kulturowej 

o Halloween, o tradycjach tego święta w innych krajach, 

zawieranie znajomości z uczestnikami projektu oraz możliwość 

obcowania z językiem angielskim. 

 „Świąteczny kalendarz pomysłów”- projekt miał na celu 

przedświąteczne twórcze pobudzenie dzieci i nauczycieli. 

Pani Katarzyna prowadziła również zajęcia z kodowania „Kodowanie na 

dywanie”. Na zajęciach dzieci miały możliwość zabaw z matą edukacyjną 

oraz robotami edukacyjnymi DOC i Ozobot. W grupach starszych 

pojawiły się również zabawy z różnymi szyframi. W roku szkolnym 

2018/2019 nauczycielka wprowadziła wspólnie z koleżankami innowacje 

„Z Kodobotem poznajemy świat matematyki, przyrody, języka i muzyki”. 

W latach 2019 - 2021 wprowadziła w życie i monitorowała przebieg 

ogólnopolskiego projektu „Z Kodusiem wśród świata matematyki, 

przyrody, języka i muzyki” powstałego na bazie innowacji przy 

współpracy z czasopismem „Bliżej Przedszkola”. Celem projektu było 

podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nauki 

kodowania i programowania, wśród dzieci rozwijanie myślenia 

logicznego, pomysłowości, pewności siebie i kształtowanie kompetencji 

kluczowych. 

Pani Katarzyna chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi 

nauczycielkami przedszkoli. W ramach Forum Innowacji przeprowadziła 

na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej warsztaty dotyczące 

kodowania offline – zabawy z matą oraz niekonwencjonalnych pomoce 

dydaktycznych. W ramach konferencji zorganizowanych przez ŁCDNiKP 

,,Jak uatrakcyjnić zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu? – bank 

pomysłów” zaprezentowała ciekawe rozwiązania związane 

z przeprowadzonymi grami terenowymi w przedszkolu, zaś podczas 
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konferencji „Wczesne nauczanie języka angielskiego” zaprezentowała 

propozycje zabaw, gier i pomocy dydaktycznych jakie można 

wykorzystać na zajęciach z języka angielskiego w przedszkolu. Opisy jej 

działań zamieszczone są w wydawanych przez Łódzkie Centrum 

„Katalogów Dobrych Praktyk w Edukacji” oraz „Innowacje w Edukacji”. 

Pani Katarzyna z zaangażowaniem włączała się w działania licznych 

zespołów metodycznych. Pełniła funkcję lidera zespołu zadaniowego 

ds. kodowania w przedszkolu oraz lidera projektu „Laboratorium 

językowe”. Prowadziła także zajęcia otwarte i modelowe dla nauczycieli, 

zarówno stacjonarnie jaki i online. Organizowała także konkursy dla 

nauczycieli przedszkoli o zasięgu ogólnopolskim. 

Pani Katarzyna Wankiewicz z zapałem włączała rodziców w różnego 

rodzaju akcje charytatywne m.in.: 

 Akcja #zaświećsięnaniebiesko – wspieranie osób ze spektrum 

autyzmu; 

 W czasie trwania pandemii Covid-19 zaprosiła dzieci wraz 

z rodzicami do akcji „Tęcza w oknie - #zostańwdomu”. Dzieci, 

poprzez wykonanie tęczy i przyklejenie jej w oknie szerzyły 

nadzieje i dodawały światu koloru w ponurych chwilach pandemii; 

 „Tornister pełen uśmiechu” - zbiórka artykułów biurowych 

i szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka w Porszewicach; 

 „Pomagamy, bo lubimy”, „Kolorujemy dzieciom świat” - zbiórka 

darów dla Domu Małego Dziecka w Łodzi; 

 „Podziel się wigilią” - przekazanie podarunków dla dzieci 

niepełnosprawnych, wychowanków, podopiecznych: Zespołu 

Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, Specjalnej Szkoły Podstawowej 

nr 105 w Łodzi, Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 168 w Łodzi, 

Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 176 w Łodzi, Specjalnej Szkoły 

Podstawowej nr 194 w Łodzi, Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 3 w Łodzi, Fundacji dla Dzieci z Chorobami 

Nowotworowymi „Krwinka”; 
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 „Pomóż zwierzakom” – Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt 

w Łodzi – zbiórka karmy i innych artykułów; 

 „Paczka dla Bohatera” – odbiorcami akcji byli kombatanci – 

zbiórka artykułów spożywczych i higienicznych; 

 „Misie Ratownisie” - zbiórka pluszaków dla dzieci uczestniczących 

w wypadkach. Odbiorcą była Ochotnicza Straż Pożarna w Rzgowie 

oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zaradzyńskiej; 

 Pomocne serce - Zbiórka artykułów szkolnych, biurowych, 

higienicznych, przemysłowych dla domu Małego Dziecka w Łodzi; 

 Z okazji Świąt Wielkanocnych przekazała 101 kartek świątecznych 

wykonanych przez dzieci (15 szt. z Przedszkola Miejskiego nr 192, 

pozostałe z całej Polski) dla podopiecznych Domu Pomocy 

Społecznej w Łodzi przy ulicy Kosynierów Gdyńskich. 

Na terenie przedszkola Pani Katarzyna koordynowała akcje prowadzone 

przez inne instytucje:  

 BohaterON – akcja polegała na wykonaniu kartek, laurek oraz 

listów z życzeniami i słowami uznania dla Powstańców 

Warszawskich oraz promocji historii Polski XX wieku; 

 Akcja Góra Grosza –Towarzystwo Nasz Dom - zebranie funduszy 

na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną; 

 UMŁ – Marzycielska Poczta – akcja polegała na wykonaniu kartek 

wielkanocnych, które następnie trafiły do łódzkich szpitali oraz do 

łódzkich domów pomocy społecznej; 

 Ile waży Św. Mikołaj – zbiórka monet.  

Za największe wyróżnienie w swojej pracy Pani Katarzyna uważa 

wytypowanie prowadzenia zajęć w ramach Akademii Młodych Twórców, 

Sekcja Badaczy i Odkrywców. Kolejnym działaniem, które wzbogaciło 

dorobek zawodowy nauczycieli było powołanie do udziału w pracach 

Komisji Konkursowej I konkursu języka angielskiego „My book 

of Animals” organizowanego przez ŁCDNiKP. 



 
22 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

Sukcesem Pani Katarzyny był także udział w konkursie „CODE WEEK 2020 

- 1000 pierwszych inicjatyw online" w ramach Europejskiego Tygodnia 

Kodowania. Celem konkursu było zaprezentowanie ciekawych inicjatyw 

związanych z kodowaniem (zabawy z robotami, matą edukacyjną, 

szyfrowanie, kodowanie z tablicą interaktywną). Nauczycielka została 

laureatką tego konkursu. 

Pani Katarzyna Wankiewicz jest stale otwarta na nowe wyzwania - od 

dnia 1 stycznia 2022 roku pracuje w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Łodzi 

jako pełniąca obowiązki dyrektora. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, nauczyciel 

konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 
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Przedszkole Miejskie nr 58 w Zespole 

Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Sylwia Kubiak 

Edukacja artystyczna drogą do harmonijnego rozwoju 

dzieci 

Elżbieta Barabasz 
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Elżbieta Barabasz jest nauczycielką z długim stażem pracy w oświacie, ale 

wciąż szuka nowych sposobów i środków dydaktycznych, które 

zaspokoiłyby potrzeby współczesnych dzieci. 

Jedne z chętniej stosowanych przez nauczyciela działań dotyczą gry na 

dzwonkach diatonicznych. Utwory muzyczne przeznaczone do 

muzykowania dobiera zgodnie z możliwościami grupy tak, aby dzieci nie 

ulegały zniechęceniu i zmęczeniu stając przed zbyt trudnymi 

wyzwaniami. Do gry opracowuje dla nich partytury graficzne w postaci 

kodu obrazkowego. Dzwonki diatoniczne wykorzystuje również do 

tworzenia muzyki, która przybiera kształt improwizacji instrumentalnej, 

lub wokalno-instrumentalnej. Według obserwacji nauczyciela zabawy 

z zastosowaniem dzwonków diatonicznych pozwalają dzieciom szybciej 

przyswoić elementarne pojęcia muzyczne takie jak: dynamika, barwa, 

rytm, nastrój, tempo. Uważa również grę na dzwonkach za doskonały 

sposób zmotywowania dzieci do działania, które wymaga pełnej 

koncentracji, tak trudnej do wyegzekwowania w dobie współczesnej 

cywilizacji, pełnej bodźców wzrokowych i słuchowych. Gra na dzwonkach 

diatonicznych uczy opanowania, cierpliwości, współpracy w grupie, 

przestrzegania przyjętych zasad, daje dzieciom pełną satysfakcję, kiedy 

mogą ją zaprezentować rodzicom i najbliższym podczas uroczystości 

przedszkolnych. 

Kolejne niestandardowe działania, jakie podejmuje nauczyciel w pracy 

z dziećmi związane są z techniką wywodzącą się z Japonii - teatrzykiem 

kamishibai. Dzięki tej technice Pani Elżbieta rozwija twórczą postawę 

dzieci, zwłaszcza tych, które nie potrafią jeszcze czytać, aktywizuje grupę 

do działania, uczy otwartości, akceptacji wygenerowanych przez nie 

pomysłów. Za pośrednictwem teatrzyku kamishibai rozbudza 

zainteresowanie dzieci i rodziców polskimi i zagranicznymi dziełami 

literackimi. Uczy także dzieci konstruowania dłuższych wypowiedzi 

poprzez stosowanie spójników takich jak: i, a, lub, że. Nauczycielka 

angażuje dzieci do tworzenia kart teatrzyku kamishibai, stosując różne 

środki wyrazu (plama, kreska) oraz różne techniki – malowanie, 
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stemplowanie, rozdmuchiwanie tuszu za pomocą słomki, wycinanie, itp. 

Nauczyciel aktywizuje również rodziców do wykonywania z dziećmi kart 

pracy, a nawet do wcielania się w role aktorów występujących 

w teatrzyku kamishibai. W ten sposób integruje środowisko przedszkolne 

i rodziców, uatrakcyjnia spektakle teatralne występami pracowników 

przedszkola - dyrektora, nauczycieli, obsługi. 

Inne działania świadczące o ciągłym poszukiwaniu innowacyjnych metod 

pracy, to cykle zajęć prowadzone w ramach autorskiego programu 

„Bawimy się razem” rozwijającego umiejętności grafomotoryczne dzieci 

5 - 6 letnich. Wdrażając swój program nauczyciel dużo uwagi skupia na 

usprawnianiu motoryki dużej dzieci, szczególnie obręczy barkowej. Wiele 

miejsca poświęca działaniom ukierunkowanym na doskonalenie 

koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej, płynność ruchów rąk. Do 

ćwiczeń rozwijających motorykę dużą wykorzystuje różne przybory 

m.in. patyczki z wstążkami, bibułą, szyfonowe chusty. Podczas 

proponowanych przez nauczyciela zajęć dzieci usprawniają przede 

wszystkim motorykę małą, uwrażliwiają swoje dłonie doświadczając 

różnych struktur i faktur materiałów. Poznają wiele technik płaskich 

typu: odbijanie – stemplem, gazą, patyczkami kosmetycznymi; 

wydrapywanie – batik; rysowanie i malowanie na różnych formatach; 

wykonywanie wycinanek z kolorowego papieru, ścinków tekstylnych; 

wydzieranie z krepiny, gazet. Zaznajamiają się również z technikami 

półprzestrzennymi takimi jak lepienie z masy solnej, plasteliny; 

zgniatanie, formowanie kulek z bibuły i wyklejanie nimi powierzchnię 

wewnątrz konturów rysunków. Proponowane ćwiczenia graficzne 

polegają na kreśleniu wzorów ołówkiem, kredką, flamastrem na 

kartonie, początkowo po śladzie, a potem samodzielnie. Do ćwiczeń 

nauczyciel wykorzystuje często kalkę kreślarską, kartki kopiujące oraz 

własne ręce – kreatywne ręce. Zajęcia ukierunkowane na rozwój 

umiejętności grafomotorycznych nauczyciel dostosowuje do potrzeb 

grupy. Prowadzi ewaluację zajęć w postaci kart obserwacyjnych. 
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Elżbieta Barabasz jest również autorem programu „Nauka czytania nie 

musi być nudna”, w którym opracowała m.in gry i zabawy rozwijające 

słuch fonemowy pozwalający dziecku różnicować, analizować, łączyć 

dźwięki mowy. Stworzone zabawy i gry uwzględniają również elementy 

czytania dla chętnych dzieci. Pierwsze sukcesy w czytaniu powodują 

wzrost zainteresowania tą formą aktywności, motywują do działania 

nawet mniej zdolne dzieci. Taka opinię podzielają również rodzice. 

Swoimi doświadczeniami pedagogicznymi nauczyciel dzieli się na 

warsztatach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Łódzkie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Chętnie 

prowadzi również zajęcia modelowe dla nauczycieli. Uważnie wysłuchuje 

ich opinii nt. własnych działań pedagogicznych, dzięki czemu może 

modyfikować, ulepszać swoje pomysły. Systematycznie opowiada 

o swoich osiągnięciach pedagogicznych na łamach Katalogu Dobrych 

Praktyk w Edukacji wydawanych przez ŁCDNiKP. Sama lubi w Katalogu 

szukać inspiracji do nowych innowacyjnych działań. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, nauczyciel 

konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 
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Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Irena Walaszek 

Programy, projekty, innowacje, podręczniki 

Ewelina Kaźmierczyk 
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Ewelina Kaźmierczyk jest nauczycielką przedszkola, zatrudnioną 

w Przedszkolu Miejskim nr 66 w Łodzi od 2009 roku. W roku 2016 

uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Od dnia 1 września 2010 Pani Ewelina jest lektorką języka angielskiego 

i współautorką realizowanej innowacji pedagogicznej o charakterze 

organizacyjno-programowym „We Speak English, czyli mówimy po 

angielsku…”, której nadrzędnym celem jest codzienny kontakt dzieci 

z językiem angielskim. Jest również współautorką programu 

edukacyjnego „Przygoda z językiem angielskim podwójną szansą - 

program edukacyjny z zastosowaniem kształcenia typu CLIL”, który 

szerzy ideę nauczania dwujęzycznego oraz integruję treści programowe 

wychowania przedszkolnego z nauczaniem j. angielskiego. Zainspirowała 

Radę Pedagogiczną od wdrożenia i realizowania treści programu 

w grupach dzieci 5,6 - letnich. Program został zaprezentowany na 

Międzynarodowej Konferencji - Debrecen - Węgry w dniach 25-26 maja 

2016 roku. „Early childchood education - The ways and Possibilities 

of Profesional Development” oraz na bilateralnej konferencji w Wilnie 

w maju 2015 r. w Przedszkolu - Szkole „Vilija”. Nauczycielka redaguje 

także gazetkę „Mamo, tato I speak English”, która zawiera materiały 

lingwistyczne do utrwalania słownictwa i zwrotów z zakresu 

realizowanych treści z j. angielskiego. 

Pani Ewelina w latach 2010-2012 była liderką projektu „Reflection 

of Multicultural Character Development” w ramach programu 

Comenius. W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” 

z zaangażowaniem upowszechniała i promowała wśród partnerów 

tradycje, wartości, polską kulturę oraz system edukacyjny. 

Jest współautorką książek - przewodnika dla nauczycieli „Activitiy Book” 

i poradnika dla rodziców „Guide book”. 

W związku z nadaniem projektowi przez Narodową Agencje statutu 

przykładu dobrej praktyki w dniu 1 października 2013 r Pani Ewelina 

uczestniczyła w zorganizowanym warszawskim Domu Technika NOT 

spotkaniu dla beneficjentów rozpoczynających realizację Partnerskich 
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Projektów Szkół w ramach programu Comenius, w czasie którego 

przedstawiła prezentację multimedialną obrazującą realizację projektu 

od strony praktycznej.  

W roku szkolnym 2014/2015 nauczycielka uczestniczyła w zespole 

zadaniowym ds. Wdrażania do praktyki nowoczesnych narzędzi 

interaktywnych (Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego). Pani Ewelina w dalszym ciągu modeluje proces 

edukacyjny wykorzystując nowatorski, samodzielnie opracowany 

materiał dydaktyczny z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz 

włącza do praktyki przedszkolnej technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

Nauczycielka jest jedną z koordynatorek zorganizowanego w przedszkolu 

już po raz X „Ogólnołódzkiego Koncertu Kolęd”, którego celem jest 

ukazanie piękna polskich kolęd i kultywowanie tradycji 

bożonarodzeniowych już od najmłodszych lat oraz rozwijanie ekspresji 

artystycznej dzieci. Chętnie prezentuje umiejętności lingwistyczne 

przedszkolaków, m.in. na Wojewódzkim Konkursie Piosenki Angielskiej 

„Funny singing”, Między przedszkolnej Olimpiadzie języka angielskiego 

„Let’s sing and play”, oraz Festiwalu Piosenki Angielskiej w Przedszkolu 

Miejskim nr 163 w Łodzi. 

Jest współorganizatorką akcji charytatywnych, zbiórek, dzięki którym 

pozyskane środki zostały przekazane m.in Fundacji Pomocy 

Humanitarnej Redemptoris Missio - „Opatrunek na ratunek”, „Mały 

bucik dla czarnego Brata”. 

Nauczycielka została wyróżniona w czasie „Festiwalu Kreatywności - 

Nauczycielski środek dydaktyczny w edukacji małego dziecka” 

organizowanym przez ŁCDNiKP. Niekonwencjonalne środki dydaktyczne 

przedstawione na wystawie przez Panią Ewelinę spotkały się z dużym 

zainteresowaniem. 
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W swojej pracy Pani Ewelina promuje wykorzystanie metod 

aktywizujących dzieci w procesie nauczania jest autorką oraz 

współautorką gier dydaktycznych m.in. „Sensoryczne Grzybobranie”, 

„Domino”‚ „Szachy” oraz ścieżek edukacyjnych „Five Little Monkeys”, 

„The Wheels on the bus”, „The Eensy Weensy Spider”. 

Realizując zadania wynikające z nowej Podstawy Programowej Pani 

Ewelina wdrożyła nowatorską metodę TOC (Theory of Constraints) 

wykorzystując narzędzia myślowe - chmurkę, drzewko ambitnego celu 

oraz logiczną gałązkę w celu nabywania przez dzieci umiejętności 

jasnego komunikowania się z innymi, określania i wyrażania własnych 

potrzeb, dążenia do celu i przewidywania konsekwencji zdarzeń 

związanych z podjętymi decyzjami. 

Obecnie nauczycielka jest zaangażowana w działania zespołu 

zadaniowego „Preschoolers Learn English” (ŁCDNiKP), w ramach którego 

systematycznie dzieli się swoimi doświadczeniami z włączania języka 

angielskiego do praktyki przedszkolnej z innymi nauczycielkami 

z łódzkich przedszkoli. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, nauczyciel 

konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

  



 
31 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Elżbieta Rześniowiecka 

Jak twórczo pracować z dziećmi 

Agnieszka Górecka 

 

Agnieszka Górecka jest nauczycielem dyplomowanym Przedszkola 

Miejskiego nr 81 w Łodzi z wieloletnim stażem pracy pedagogicznej. 

Nauczycielka wniosła bardzo duży wkład w podnoszenie jakości 

i zwiększenie prestiżu edukacji przedszkolnej. Jej największym 

osiągnięciem w pracy zawodowej było zdobycie jednego z dwóch 

równorzędnych wyróżnień w ogólnopolskim konkursie „Nauczyciel 

Roku” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i redakcję 

„Głosu Nauczycielskiego”, w którym brali udział nauczyciele z kilku 

szczebli nauczania począwszy od wychowania przedszkolnego po liceum. 

Było to pierwsze w skali całego kraju wyróżnienie tej rangi przyznane 
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nauczycielowi przedszkola. To zaszczytne wyróżnienie otrzymała 

zwłaszcza za nowatorskie podejście do poszukiwania ciekawych 

i skutecznych sposobów wpływania na harmonijny i wszechstronny 

rozwój dzieci. Poszukiwania te zaowocowały opracowaniem przez panią 

Agnieszkę innowacji pedagogicznej „Edukacja poprzez humor”. 

Opracowując innowację autorka wykorzystała własne spostrzeżenia 

z wieloletniej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i dokonała udanej 

syntezy istniejących metod z własnymi pomysłami. Szczególny nacisk 

położyła w niej na humor jako naturalny i skuteczny środek 

oddziaływania edukacyjnego, znajdujący potwierdzenie w licznych 

opracowaniach z zakresu psychologii wieku dziecięcego, czy twórczej 

aktywności dzieci w wieku przedszkolnym. 

Pani Agnieszka jest także współautorką innowacji pedagogicznej 

na temat: „Twórcza aktywność plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym 

z wykorzystaniem niekonwencjonalnych technik plastycznych”. Uważa, że 

nauczyciel nie może dosłowne sugerować rozwiązań. Powinien 

natomiast inspirować dzieci i pobudzać do własnych poszukiwań. 

Osiągnąć to można poprzez ukazanie określonego tematu w różny 

sposób i dostarczenie dzieciom różnorodnych materiałów plastycznych 

wykorzystywanych do stosowania niekonwencjonalnych technik 

plastycznych. 

Swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami oraz pomysłowością 

dzieli się z innymi nauczycielami, m.in. prowadząc zajęcia na zespołach 

metodycznych, warsztatach szkoleniowych oraz  zajęcia modelowe 

i koleżeńskie. Pokazuje innym, jak można twórczo pracować z dziećmi, 

jak pobudzać je do aktywności i zdobywania nowych umiejętności. 

Chętnie dzieli się swoimi twórczymi pomysłami i wspiera nauczycieli 

w doskonaleniu pracy wychowawczej, dydaktycznej oraz opiekuńczej, 

zawsze kieruje się dobrem dzieci. 

Współpracując przez wiele lat z ŁCDNiKP i doradcami metodycznymi 

wychowania przedszkolnego przez kilka lat była liderem zespołu 

metodycznego, a potem  liderem zespołu innowacyjnego „Edukacja 
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poprzez humor”, na którym prezentowała własne pomysły, zabawy 

i opracowane przez siebie scenariusze zajęć. Jej twórcze pomysły zostały 

docenione na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Małego Dziecka, gdzie 

jako autorka scenariusza sytuacji edukacyjnej „Dziwny świat zwierzaków” 

otrzymała główną nagrodę za opracowany scenariusz. 

W miesięczniku „Bliżej Przedszkola” a następnie na stronie internetowej 

Europejskiego Centrum Wspierania Nauczycieli w miesięczniku „Świat 

Przedszkola” zamieszczony został artykuł autorstwa pani Agnieszki 

„Edukacja poprzez humor”, zaś na łamach miesięcznika „Bliżej 

Przedszkola” opublikowany był scenariusz sytuacji edukacyjnej 

z wykorzystaniem metody humoru, w której zmieszczone były zabawy 

i ćwiczenia autorstwa pani Agnieszki.  

W swojej karierze zawodowej pani Agnieszka podejmowała współpracę 

z radiem i telewizją. Dwukrotnie występowała w Radiu Łódź w roli 

eksperta w audycji „Porady rodzinne” z cyklu „Eksperci radzą” udzieliła 

wywiadów na temat „Pytania i problemy z którymi borykają się rodzice 

zapisujący dziecko do przedszkola” oraz „Zasady postępowania rodziców, 

aby swoją postawą zachęcić, a nie zniechęcić dziecko do przedszkola”. 

Współpracowała z Telewizją Polską TVP3 oraz z redaktorami 

odpowiedzialnymi za realizację programu telewizyjnego dla dzieci 

„Sygnałek”. Na potrzeby programu opracowała scenariusze 

i przygotowała dzieci do nagrania 9 odcinków programu, które zostały 

wyemitowane w Telewizji Polskiej S.A. oddział w Łodzi TVP 3. Wystąpiła 

także w dwóch odcinkach „Sygnałka” uczestnicząc w nagrywaniu scenek 

rodzajowych. Pani Agnieszka uczestniczyła także w jednej z prezentacji 

przygotowanych w ramach realizacji projektu „Promocja edukacji 

przedszkolnej – kampania informacyjna” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentacja ta 

zrealizowana była w formie reportażu telewizyjnego nadawanego przez 

regionalną stację TOYA. 

Poszukiwanie w wychowaniu przedszkolnym tego, co nowe, oryginalne 

i atrakcyjne, świadczy o tym, że pani Agnieszka jest nauczycielem 
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twórczym, który potrafi wzbogacać własny warsztat pracy o nowe 

pomysły i rozwiązania, a jednocześnie nie traci z oczu dziecka, jego 

potrzeb oraz konieczności wspierania jego wszechstronnego rozwoju. 

Pani Agnieszka została uhonorowana prestiżowym Certyfikatem 

Nauczyciela Nowatora przyznawany przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, co świadczy o jej 

innowacyjności i kreatywności. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, nauczyciel 

konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 
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Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Elżbieta Rześniowiecka 

Wzajemne inspiracje drogą do sukcesu nauczyciela 

przedszkola 

Anna Kabacińska 
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Anna Kabacińska jest nauczycielem dyplomowanym w Przedszkolu 

Miejskim nr 81 w Łodzi z wieloletnim stażem pracy pedagogicznej. 

Pani Anna Kabacińska ukończyła Studium Nauczycielskie w Zgierzu, 

Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu na 

Wydziale Pedagogicznym w zakresie edukacji początkowej, kurs 

kwalifikacyjny – Terapia pedagogiczna zorganizowany przez ŁCDNiKP 

w Łodzi. Jako absolwentka kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej 

dużo uwagi poświęca dzieciom o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych. W tym celu podjęła aktywną współpracę z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Łodzi. Nauczycielka nadal chętnie 

uczestniczy w wielu kursach i warsztatach doskonalących, 

systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. 

Pani Anna Kabacińska jest współautorką innowacji pedagogicznej 

o charakterze programowym pt. „Z tańcem, pieśnią i legendą, przez 

Ojczyznę naszą piękną”, która wdrażana jest we wszystkich grupach 

w Przedszkolu Miejskim nr 81 od sześciu lat oraz współautorką programu 

wspierającego dla dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie plastyki 

„Zabawy plastyczne”. 

Nauczycielka aktywnie promuje przedszkole w środowisku - jest 

współorganizatorką odbywającego się od wielu lat konkursu 

recytatorskiego dla dzieci z łódzkich przedszkoli ,,Łódź moje miasto – 

wiersze Juliana Tuwima: organizowanego na terenie Centrum Zajęć 

Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, w którym to dzięki dyrektorowi Centrum po 

wcześniejszych uzgodnieniach udostępniana jest do występów dla 

przedszkolaków i ich gości sala teatralna. Drugim dużym 

przedsięwzięciem, które współorganizuje nauczycielka jest turniej 

wiedzy ,,Jestem bezpieczny – w domu, w przedszkolu, na ulicy”, 

w którym to dzieci z zaprzyjaźnionych placówek zmagają się z zadaniami 

pod czujnym okiem zaproszonych do jury strażaków i policjantów. Pani 

Anna Kabacińska koordynuje na terenie przedszkola Akademię 

Aquafresh – ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla 

Przedszkolaków oraz koordynowała projekt ekologiczny Zielona flaga. 
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Nauczycielka jest współkoordynatorką akcji charytatywnych tj. „Gorączka 

złota”. Wspomaga Łódzkie hospicjum dla dzieci (wcześniej na rzecz 

fundacji „Słoneczko”) poprzez zorganizowanie na terenie przedszkola 

zbiórki nakrętek. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w organizacji 

kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie 

placówki. Zawsze w miesiącu październiku organizuje zbiórkę żywności 

dla schroniska dla zwierząt „Azyl”. 

Nauczycielka uczestniczyła w projekcie unijnym zorganizowanym przez 

UŁ „Poznać- Zrozumieć – Doświadczyć” ujednolicający system 

prowadzenia praktyk studenckich w przedszkolach i szkołach – praktyki 

studenckie. Zdobyła certyfikat z zakresu edukacji regionalnej podczas 

szkolenia „Mądrzy i kulturalni w środku Polski”. Współkoordynowała 

także Ogólnopolską Akcję Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy 

może” organizowaną w ramach Roku Szkoły w Ruchu – zdobyła dla 

przedszkola certyfikat ,,Przedszkole w ruchu”. 

Pani Anna od wielu lat uczestniczy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, 

zapraszając do czytania dzieciom - uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 58, 

pracowników pobliskiej biblioteki, rodziców i innych członków rodzin 

dzieci. 

Nauczycielka współpracowała aktywnie z Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. We 

współpracy z doradcą metodycznym prowadziła zespół metodyczny 

„Z tańcem pieśnią i legendą przez Ojczyznę naszą piękną” zakończony 

konkursem wiedzy dla dzieci o Polsce. W ramach projektu „Przedszkolaki 

w Łodzi”, prowadziła zajęcie dla nauczycieli. Wdrażając projekt „Wspólne 

działania, wzajemne inspiracje drogą do sukcesu nauczyciela 

przedszkola” dzieliła się swoją wiedzą podczas zajęć pokazowych dla 

nauczycieli, 

Pani Ania jest nauczycielem twórczym i wszechstronnym podejmującym 

wiele inicjatyw. Najważniejsze jest dla niej zawsze dziecko. Współpracuje 

z rodzicami w trosce o wszechstronny  rozwój każdego dziecka. Bardzo 

dużo miejsca w jej pracy zajmuje przygotowanie dzieci do podjęcia nauki 
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w szkole. Stosuje metody twórcze polegające na działaniu. Rozbudza 

w dzieciach poczucie własnej wartości. O tym jak lubianym nauczycielem 

jest Pani Ania świadczy stały kontakt z byłymi wychowankami - niektórzy 

z nich nadal odwiedzają swoją panią mimo, że są już dorośli. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, nauczyciel 

konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 
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Przedszkole Miejskie nr 89 w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Katarzyna Kruszyńska 

Przeczytaj, dopisz i podaj dalej… - projekt wędrującej 

książki 

Paulina Nowakowska, Claudia Darnikowska 
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Od wielu lat Przedszkole Miejskie nr 89 w Łodzi podejmuje liczne 

działania mające na celu propagowanie czytelnictwa wśród 

najmłodszych i ich Rodzin. Biblioteczki grupowe, z których przedszkolaki 

wypożyczają książki do domów, kiermasze wymiany książek dla dzieci 

i dorosłych, sesje głośnego czytania przez Rodziców, udział 

w konkursach, projektach, akcjach czytelniczych, czy też współpraca 

z bibliotekami i księgarniami, to tylko niektóre z wdrażanych form 

współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

Analizując kierunki polityki oświatowej MEiN na rok szkolny 2021/2022 

oraz korzyści płynące z podjętych wcześniej działań ukierunkowanych na 

rozbudzenie zainteresowań czytelniczych postanowiłyśmy wykorzystać, 

w planowanych na ten rok działaniach, nasze doświadczenia służące 

rozwijaniu twórczych predyspozycji wychowanków w oparciu o kontakt 

z literaturą dla dzieci. 

We wrześniu zrodził się pomysł, aby jako formę realizacji w/w 

zamierzenia opracować projekt, który wpisze się w obecne - 

pandemiczne realia wychowania przedszkolnego, a zarazem pozwoli 

nam podjąć działania angażujące uczestników w szerszym gronie, 

z różnych regionów całego kraju. 

Tak powstał zarys akcji: „Zimowe podróże Dinusia”, której celem było:  

 upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród dzieci, 

 uwrażliwianie na piękno języka polskiego i zachęcanie do 

posługiwania się poprawną polszczyzną, 

 kształtowanie postaw społecznych, wychowanie w duchu 

wartości, 

 wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia 

sprawczości), 

 rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego 

myślenia. 
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Akcja polegała na tworzeniu przez dzieci z całej Polski wspólnego 

opowiadania, którego bohaterem jest nasza przedszkolna maskotka - 

Dinuś. Od wielu lat jesteśmy kojarzeni przez środowisko, jako Dinusiowe 

Przedszkole, a nasza maskotka towarzyszy nam we wszystkich ważnych 

wydarzeniach. Stąd też pomysł, by to właśnie nasz „zielony przyjaciel”, 

którego dzieci darzą wielką sympatią, był motywem przewodnim, 

wykorzystanym do propagowania zainteresowań czytelniczych.  

W pierwszym zimowym etapie akcji „Zimowe podróże Dinusia” udział 

wzięło 14 placówek przedszkolnych z różnych regionów kraju, które 

zgłosiły chęć uczestnictwa w odpowiedzi na ogłoszenie umieszczone na 

portalu społecznościowym lub rozesłane droga elektroniczną do łódzkich 

przedszkoli. Odzew na proponowane przez nas działania był ogromny 

i przerósł nasze oczekiwania i możliwości organizacyjne. Wybór 

uczestników został więc podyktowany kolejnością nadchodzących 

zgłoszeń. Bardzo pomocne na wstępie było opracowanie harmonogramu 

zawierającego terminy realizacji i nadsyłania zadań przez poszczególne 

grupy. Pomogło to w dużej mierze usystematyzować pracę uczestników. 

Biorąc pod uwagę ilość placówek deklarujących chęć udziału i chcąc 

wykorzystać w pełni potencjał akcji zapadły decyzje, że wydłużymy czas 

jej trwania i podzielimy ją na etapy zgodne z porami roku. Pozwolimy 

tym samym, większej liczbie uczestników przyłączyć się do wspaniałej 

zabawy, jaką jest tworzenie przygód Dinusia. 

Pierwsza edycja zakończyła się sukcesem, udało nam się wcielić projekt 

w życie i doprowadzić go do końca. Każda z uczestniczących grup 

dokumentowała swoje działania w postaci fotorelacji, z której 

wnioskować można, że spotkanie z Dinusiem było dla dzieci wspaniałą 

zabawą i przygodą. Chociaż po drodze zdarzały się niewielkie 

perturbacje, to przy systematycznej wymianie informacji i efektywnej 

współpracy z uczestnikami udało nam się wspólnie pokonać wszystkie 

problemy. Napływają do nas liczne podziękowania oraz wyrazy uznania 

dotyczące zaproponowanego działania i jego efektów. 
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Owocem projektu jest zilustrowane i zredagowane przez dzieci 

opowiadanie, pełne humoru i przygód bliskich dzieciom. Czytając je 

i tworząc swój fragment przedszkolaki z całego kraju: 

 uczyły się wzajemnego szacunku i wrażliwości na potrzeby 

drugiego człowieka, 

 bogaciły zasób słownictwa czynnego i biernego oraz poznawały 

gwarę, niektórych regionów kraju, 

 kształtowały swoją twórczą postawę i pobudzały fantazję 

w procesie tworzenia, 

 doskonaliły kompetencje komunikacyjne, 

 poznawały historię oraz ciekawostki dotyczące miejsc, do których 

zawędrował nasz główny bohater. 

Uważamy, że podjęte przez nas działania w pełni przyczyniły się do 

realizacji założonych w akcji celów. Udział w przedsięwzięciu był dla nas 

i dzieci niecodzienną atrakcją. Chcąc podziękować wszystkim 

uczestnikom i na dłużej zachować w pamięci, te ważne dla nas chwile 

zrobiłyśmy pamiątkową prezentację, relacjonującą przebieg akcji we 

wszystkich grupach uczestniczących w projekcie. Każda z nich otrzymała 

również elektroniczną oraz wydrukowaną wersję wspólnego 

opowiadania. 

Finalną częścią projektu było uroczyste odczytanie opowiadania przez 

autorów przy połączeniu online uczestników. Taka forma spotkania 

cieszyła się ogromnym zainteresowaniem dzieci, które mogły dzięki niej 

poznać swoich rówieśników, wymienić się uwagami i w ciągu jednego 

dnia „podróżować” wirtualnie po całej Polsce! 

Pisząc ten artykuł chciałyśmy podzielić się swoim pomysłem, który może 

stać się inspiracją do podjęcia podobnych działań. Zapraszamy również 

do współpracy w kolejnych edycjach projektu i wspólnego stworzenia 

dalszych przygód Dinusia z Przedszkola Miejskiego nr 89 w Łodzi. 

Paulina Nowakowska, Claudia Darnikowska są nauczycielkami 

przedszkola. 
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Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, nauczyciel 

konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

Zdjęcie: z zasobów przedszkola. 
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Przedszkole Miejskie nr 101 w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Mirosława Dawidowicz 

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem 

się w przedszkolu” 

Beata Prylińska 
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Beata Prylińska rozpoczęła pracę w przedszkolu w 2011 roku. Jej główne 

kierunki rozwoju zawodowego to tematyka przyrodniczo-ekologiczna 

oraz nauczanie języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. 

Od wielu lat nauczycielka bierze w kursach i szkoleniach w tym zakresie. 

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego zdobyła w roku 2015 

uzyskując certyfikat Pearson potwierdzający znajomość tego języka na 

poziomie B2. W kolejnym roku ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu 

metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla 

nauczycieli nauczania początkowego. Przez dwa lata aktywnie 

uczestniczyła w działaniach zespołu zadaniowego ds. włączania języka 

angielskiego do praktyki przedszkolnej „Preschoolers Learn English. Jest 

współautorką materiału metodycznego dla nauczycieli stawiających 

pierwsze kroki w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu 

pt. „Inspiracje na włączanie języka angielskiego do praktyki 

przedszkolnej”. 

Nauczycielka prowadzi zajęcia z zakresu języka angielskiego w wybranych 

grupach swojego przedszkola. Chętnie prowadzi również zajęcia otwarte 

dla pozostałych nauczycielek służąc swoim doświadczeniem. W maju 

2019 roku współprowadziła zajęcia otwarte, w obecności doradcy 

metodycznego, na które zostali zaproszeni nauczyciele z łódzkich 

przedszkoli. Były to zajęcia prezentujące wykorzystanie j. angielskiego 

oraz elementów Pedagogiki Planu Daltońskiego. Na podstawie tych zajęć 

Pani Beata napisała artykuł opublikowany w Katalogu Dobrych Praktyk 

w Edukacji wydawanym w ŁCDNiKP pt. „Nasze przedszkolne praktyki 

z wdrażaniem języka angielskiego i Planu Daltońskiego”. W ubiegłym 

roku szkolnym była współorganizatorem łódzkiego między 

przedszkolnego festiwalu piosenki on-line „You Can Sing”. 

A przygotowana przez nią wychowanka zajęła III miejsce 

w ogólnopolskim festiwalu piosenki angielskiej. Nauczycielka chętnie 

dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z radą pedagogiczną swojego 

przedszkola prowadząc rady samokształceniowe dotyczące organizacji 

zabaw językiem angielskim w przedszkolu. 



 
46 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

Jest współautorką dwóch innowacji pedagogicznych wdrażanych od 

września 2021 roku w Przedszkolu Miejskim nr 101 - jedna z nich dotyczy 

kodowania „Kodowanie przez zabawę”, drugą zaś - języka angielskiego 

„English is fun”. 

W ramach swoich przyrodniczo-ekologicznych zainteresowań 

nauczycielka przez kilka lat prowadziła koło przyrodniczo-ekologiczne dla 

przedszkolaków-miłośników przyrody. W roku 2014 wspólnie z koleżanką 

złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Przyroda źródłem doznań 

zmysłowych” w ramach WFOŚiGW. Projekt uzyskał pozytywną opinię 

i został wdrażany na terenie przedszkola w latach 2019/2020. W czasie 

wakacje współtworzyła projekt pt. „Na tropach przyrody” w ramach 

minigrantów NOWEFIO 2021 dla województwa łódzkiego, który również 

uzyskał pozytywną opinię i jest obecnie realizowany w przedszkolu. Od 

początku pracy nauczycielka uczestniczy w corocznych akcjach 

„Sprzątanie Świata”. Na terenie swojego przedszkola prowadziła również 

zbiórkę elektrośmieci oraz plastikowych korków. Była 

współorganizatorem Święta Ziemi, w ramach którego przedszkolaki 

sadziły co roku rośliny w ogrodzie przedszkolnym oraz brały udział 

w pokazie mody ekologicznej. Przez kilka lat była koordynatorem 

programu „Czyste powietrze wokół nas”. Pod przewodnictwem 

nauczycielki dzieci brały udział w programie edukacyjnym „Las, dwa, trzy 

matematyczne przygody wśród przyrody”. Organizowała również 

kilkakrotnie warsztaty  z pracownikami GOŚ „Woda wraca”. 

Jako miłośniczka zwierząt była koordynatorką akcji zbiórki karmy dla 

bezdomnych kotów oraz kilkakrotnie organizowała warsztaty o tym, jak 

opiekować się kotami np. „Kocia mama”, na które zapraszała również 

ekspertów – właścicieli kotów. Organizowała również inne akcje 

charytatywne na terenie Przedszkola Miejskiego nr 101, np.: „Podziel się 

wigilią”, „Święty Mikołaj”, itp. 

Pracy Pani Beaty Prylińskiej patronuje motto R. Fulghuma „Wszystkiego 

co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak 

żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, 
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myśleć, marzyć i wyobrażać sobie świat”. Dlatego nauczycielka jest 

szczęśliwa, że poprzez swoje działania może kształtować 

zainteresowania, umiejętności, postawy proekologiczne oraz pozytywny 

stosunek młodych ludzi do zwierząt. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, nauczyciel 

konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 
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Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Anna Koralewska 

Projekt: Zadbajmy o nasz ogród i jego mieszkańców 

Ewa Adamiak 

Miło nam poinformować, że Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Łodzi po raz 7 otrzymało międzynarodowy certyfikat 

i Zieloną Flagę za działania w roku szkolnym 2020/21. 

 

EkoSzkoły to międzynarodowy, dynamicznie rozwijający się program, 

w którym dzieci i młodzież angażuje się w ochronę środowiska 

naturalnego. 

„Zielona Flaga" jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest 

szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym 

uczestniczy ponad 51.000 szkół z 61 krajów Europy a także Afryki, 

Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Eco-Schools - jest programem opartym na 

Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) 

polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży 
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szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii 

i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich 

otoczeniu. 

Wszystko zaczyna się w grupie dzieci, następnie obejmuje przedszkole, 

szkołę i ostatecznie sprzyja pozytywnym zmianom w całej społeczności. 

W tym roku również aktywnie działamy ekologicznie a obszar 

tematyczny, którym się zajmiemy to: Bioróżnorodność i natura. 

Obszarem działań, wokół którego skupione będą nasze starania 

o pozyskanie certyfikatu Zielonej Flagi stanowić będzie zagadnienie 

dotyczące dbałości o wzbogacanie bioróżnorodności w ogrodzie 

przedszkola i zachowanie już istniejących gatunków. 

W wyniku przeprowadzonego audytu środowiskowego w przedszkolu 

odnotowaliśmy, że w niewystarczającym stopniu zwracamy uwagę na 

korzystanie z potencjału, jaki niesie za sobą bezpośrednie otoczenie 

przedszkola, w szczególności ogród przedszkolny. 

Dużym atutem przedszkola jest ogród, który może stać się przyjaznym 

miejscem dla większej ilości gatunków roślin i zwierząt. Ogród może stać 

się również miejscem w którym w praktycznym działaniu dzieci mogą 

poznawać przyrodę, uczyć się, jak o nią dbać, rozumieć jej znaczenie 

w życiu człowieka. 

Dodatkowym argumentem, jest fakt iż przedszkole mieści się w dużym 

mieście, czyli miejscowości, która jest zanieczyszczona przez spaliny, czy 

zatrute powietrze. Dlatego też każde nasze działanie zmierzające do 

wzbogacania roślinności, zwłaszcza drzew jako naturalnych oczyszczaczy 

powietrza uważamy za celowe. 

Na terenie ogrodu przedszkolnego zamieszkuje rodzina wiewiórek, która 

jest podmiotem bezpośredniej obserwacji wśród dzieci i mobilizacją do 

poszerzenia wiedzy na temat tych zwierząt. 

Postanowiliśmy również wzbogacić ogród w nową roślinność przyjazną 

ptakom i owadom. W tym celu planujemy posadzić między innymi: 

jarzębinę, krzewy winogron, dzikiej róży, które w przyszłości wzbogacą 
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naturalną „spiżarnię dla ptaków w czasie zimy”. Planujemy wzbogacić 

rabaty kwiatowe, zainstalować „budki dla owadów”. Ponadto ponieważ 

na terenie ogrodu brak jest miejsca, w którym ptaki mają swobodny 

dostęp do wody planujemy montaż w ogrodzie przydatnych w tym celu 

pojemników. 

W trakcie podejmowanych działań pragniemy zachęcać dzieci do 

prowadzenia obserwacji przyrodniczych, ich dokumentowania, z pomocą 

dorosłych wyszukiwania wiadomości wzbogacających wiedzę dzieci. 

Pragniemy zachęcać całe rodziny do prowadzenia wspólnych obserwacji 

przyrodniczych w czasie wycieczek, spacerów, ale również w miejscu 

zamieszkania, tworzenia własnych ogródków i rabat kwiatowych. 

Podsumowanie działań pragniemy zorganizować w formie 

przedstawienia w wykonaniu dzieci, podczas którego uczestnicy projektu 

zaprezentują zdobytą wiedzę i umiejętności oraz prezentacji 

multimedialnej przedstawiającej efekty prowadzonych obserwacji. 

Koordynatorami działań ekologicznych na placówce są Ewa Adamiak 

i Ewelina Bednarek. 

Rekomendacja: Anna Koralewska, dyrektor przedszkola. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, nauczyciel 

konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 
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Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Karolina Wawok Marciniak 

Wdrażanie kreatywnych i aktywizujących metod pracy 

na zajęciach z dziećmi 

Marzena Szczesna 
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Marzena Szczesna swoją przygodę z nauczaniem rozpoczęła 

w 2012 roku. Mimo krótkiego stażu pracy w zawodzie nauczyciela 

wychowania przedszkolnego posiada bogatą wiedzę i umiejętności 

zakresie kreatywnego projektowania odzieży. Umiejętności te 

wykorzystuje do pracy z dziećmi poprzez rozwijanie u nich twórczego 

myślenia oraz wyobraźni na zajęciach. 

Będąc osobą ambitną, gotową się rozwijać i potrafiącą wyznaczać sobie 

cele, uzyskała certyfikat z języka angielskiego. Przełożyło się to na 

wdrażanie kreatywnych i aktywizujących metod pracy na zajęciach 

z dziećmi. Nawiązując współpracę z pracownikami biblioteki w Centrum 

American Corner przy Uniwersytecie Łódzkim u dzieci rozwijała pasję do 

nowego języka, jak i poznania kultury państw anglojęzycznych. 

Ponadto chętnie dzieli się swoją wiedzą z nauczycielami z zespołu 

zadaniowego ,,Preschoolers Learn English - włączanie j. angielskiego do 

praktyki przedszkolnej” przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

Podejmując przedsięwzięcia wynikające z potrzeb placówki włączała się 

w wiele działań prospołecznych i proekologicznych. Wspólnie 

z koordynatorami Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych od 2014 do 

2017 roku organizowała samodzielnie bądź z nauczycielami przedszkola 

wiele działań, które podnosiły poziom świadomości ekologicznej 

i kształtowały postawy ekologiczne u dzieci i ich rodziców. Wszystkie te 

działania zostały docenione przyznaniem Międzynarodowego Certyfikatu 

,,Zielona Flaga” przez Kapitułę Programu Szkoły dla Ekorozwoju, w skład 

której wchodzili przedstawiciele min. Ministerstwa Środowiska, 

Ministerstwa Edukacji i Uniwersytetu Warszawskiego. 

Jako nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej (ukończone studia drugiego stopnia o specjalności 

pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową)  stosuje w swojej 

pracy zabawy i ćwiczenia zapobiegające złym nawykom u dzieci, nie tylko 

w zakresie prawidłowych postaw, ale także zdrowego i higienicznego 

trybu życia. 
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Ściśle współpracując z doradcami metodycznymi i konsultantami 

z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego, brała udział w koordynacji działań związanych z projektem 

regionalnym pt. ,,Dziecko aktywnym mieszkańcem Małej Ojczyzny”, 

który był realizowany z 15 chętnymi przedszkolami ze wszystkich dzielnic 

Łodzi przez okres dwóch lat. Głównym założeniem projektu był kontakt 

dziecka ze światem lokalnym i regionalnym poprzez bezpośrednią 

obserwację, ciekawe spotkania i wycieczki. Przedszkolaki miały 

możliwość  poznać piękno i bogactwo przyrody, architektury w swoim 

regionie oraz utrwalać postawy proekologiczne. Do działań związanych 

z projektem  chętnie angażowali się nauczyciele, rodzice i dziadkowie 

np. wykonali makiety osiedla, zdjęcia miejsc znanych i bardziej znanych 

na dzielnicy, napisali opowiadania o dzielnicy, a dzieci wykonały ilustracje 

do nich. Uczestniczyli w sesjach czytelniczych i konkursach o tematyce 

regionalnej. Wspólne działania nauczycieli, dzieci i ich rodziców 

zamieszczane były na stronie przedszkola, w holu oraz  specjalnej w tym 

celu stworzonej stronie wirtualnej Padlet. 

Zwieńczeniem działań były zorganizowane w czerwcu 2019 r. zawody 

sportowe na Stadionie Kolejarz w Parku Zdrowie, do którego Marzena 

Szczesna zaprosiła placówki przedszkolne z dzielnicy Polesie. Każdy 

uczestnik otrzymał medal, a nauczyciele podziękowania za 

przygotowanie i udział wychowanków. 

Obecnie nauczycielka realizuje autorski projekt pod nazwą ,,Bądź zuch 

i chwat, poznawaj z Łodzianką świat!”, którego celem jest dostrzeganie 

piękna własnego miasta, Ojczyzny, ale także otwartości na różnorodność 

kulturową innych państw Unii Europejskiej. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, nauczyciel 

konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego.  
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Przedszkole Miejskie nr 155 w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Renata Majewska 

Aktywność ruchowa podstawą harmonijnego rozwoju 

przedszkolaka 

Krystyna Dziewiątak 

 

Krystyna Dziewiątak jest nauczycielem dyplomowanym pracującym od 

wielu lat w Przedszkolu Miejskim nr 155 w Łodzi. Wszystkim 

podejmowanym przez Panią Krystynę działaniom przyświeca myśl 
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Janusza Korczaka „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie 

wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” 

Dziecko dużą część czasu spędza w przedszkolu, stąd szczególną rolę 

w jego rozwoju pełnią wychowawcy. Pani Krystyna jako wychowawca 

swoimi działaniami znacznie wykracza poza godziny dydaktyczne. Jest 

nauczycielem idącym z duchem czasu, który rozumie, że w dynamicznie 

zmieniających się realiach ekonomicznych, społecznych i politycznych 

zmieniają się także dzieci i ich rodzice. Nieustannie poszukując nowych 

rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych, podejmuje różnorodne 

formy samokształcenia. Dzięki zaangażowaniu w pracę, powierzone jej 

opiece dzieci odnoszą sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości, 

co jest najlepszą motywacją do ich dalszego rozwoju. 

Pani Krystyna zdobytą samodzielnie i na szkoleniach wiedzą oraz 

dobrymi praktykami dzieli się z pozostałym nauczycielami. 

W Przedszkolu Miejskim nr 155 stała się prekursorką pracy wg koncepcji 

planu daltońskiego, opartego na trzech głównych zasadach: nauce 

odpowiedzialności, samodzielności i współpracy. Z myślą o edukacji 

wg planu daltońskiego zmieniła aranżację klasy wykorzystując 

własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne. Zainspirowała koleżanki - 

nauczycielki, które stopniowo wprowadzają elementy planu daltońskiego 

do swojej pracy. 

Pani Krystyna Dziewiątak dużo uwagi poświęciła również teorii 

inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Uczęszczała na warsztatowe 

szkolenia oraz lekcje modelowe organizowane przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w różnych 

przedszkolach. Efektem przemyśleń było połączenie wybranych 

elementów pedagogiki planu daltońskiego z teorią Gardnera. 

Pani Krystyna zawsze uważnie obserwowała rozwój swoich 

wychowanków we wszystkich obszarach. Dostrzegając niekorzystny 

wpływ współczesnego modelu życia na organizm dziecka, przejawiający 

się obniżoną sprawnością ruchową, wadami postawy i nieprawidłowym 

rozwojem stóp, ukończyła studia podyplomowe na kierunku 
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„Gimnastyka korekcyjna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”. 

Przez kilka lat prowadziła zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci 

przedszkolnych. Mając kwalifikacje i wiedzę praktyczną opracowała 

program profilaktyki wad postawy oraz broszurki informacyjne dla 

rodziców. 

Pani Krystyna wciąż duży nacisk kładzie na diagnozowanie 

i monitorowanie motoryki dużej i małej podopiecznych. W czasie zajęć 

dąży do ogólnego wzmocnienia sprawności fizycznej dziecka, 

wykorzystując jego naturalną potrzebę ruchu, systematyczne, dobrane 

do jego możliwości ćwiczenia oraz konsekwentne przyzwyczajanie do 

prawidłowej postawy ciała w czasie siedzenia i poruszania się. 

Pani Krystyna dba o atrakcyjność zajęć poprzez stosowanie 

alternatywnych pomocy, często wykonanych z naturalnych materiałów: 

szyszek, żołędzi, kasztanów, drewna, nasion i kasz, kamieni i piasku. 

Wraz z dziećmi wykorzystuje twórczo także drobny sprzęt domowego 

użytku. Rodzice dzieci przedszkolnych zawsze angażują się 

w podejmowane przez nauczycielkę działania, np. szyjąc szarfy i woreczki 

do ćwiczeń fizycznych. Stawiając sobie za cel wpajanie dzieciom ducha 

sportu, nawiązała kilkuletnią współpracę z MOSIR-em. Najstarsze dzieci 

uczestniczyły w dodatkowych zajęciach sportowych prowadzonych przez 

trenerów piłki nożnej. 

Nauczycielka przygotowywała wychowanków do międzyprzedszkolnych 

zawodów sportowych, w których zdobywali niejednokrotnie złote 

medale. Największy, spektakularny sukces sportowy odnieśli podopieczni 

Pani Krystyny w 2019 roku. Wówczas to, w olimpiadzie dla przedszkoli 

organizowanej przez Łódzki Klub Sportowy, grupa Pani Krystyny zdobyła 

pierwsze miejsce i puchar. Nagrodą dla zwycięzców był także mecz piłki 

nożnej z piłkarzami ŁKS, w którym udział wzięły dzieci wraz z rodzicami 

oraz wywiad umieszczony na oficjalnej stronie klubu. 

Obecne czasy stawiają przed nauczycielami wychowania przedszkolnego 

kolejne wyzwania. Koniecznością staje się przygotowanie dzieci do 

korzystania z nowoczesnych technologii. Stąd ogromne znaczenie 
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programowania jako nowego trendu w edukacji na wszystkich 

poziomach kształcenia. 

We współpracy z rodzicami w latach 2018-2019 wzbogaciła wyposażenie 

sali dydaktycznej o dwa komputery stacjonarne wraz ze stolikami oraz 

jeden laptop. Napisała program, na podstawie którego prowadziła raz 

w tygodniu zajęcia komputerowe, a efekty pracy dzieci były zgrywane na 

pamięć przenośną i wręczane rodzicom na koniec roku. 

Udział w szkoleniu Pani Anny Świć „Kodowanie na dywanie” zainspirował 

nauczycielkę do organizowania zabaw z elementami kodowania 

i dekodowania, z wykorzystaniem maty podłogowej. Praca z matą została 

twórczo rozbudowana przez nauczycielkę dzięki pomocom 

dydaktycznym wykonanym z różnorodnych materiałów. 

Zainteresowanie, aktywność i radość dzieci podczas zajęć z kodowania 

zainspirowały Panią Krystynę do poszukiwania nowych rozwiązań. 

Dlatego też została członkiem zespołu metodycznego „W świecie znaków 

i symboli”, który działa w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. Tutaj w gronie nauczycieli-pasjonatów może 

wymieniać pomysły i doświadczenia. 

Pani Krystyna na równi z kodowaniem ceni w swojej pracy możliwości, 

które daje wiatrak matematyczny, sprzyjający wszechstronnemu 

rozwojowi dzieci. 

Obecnym wyzwaniem jest dla Pani Krystyny realizacja przedszkolnego 

Projektu „Drzewa i My”, którego głównym założeniem są kształtowanie 

świadomości ekologicznej dzieci w związku ze zmianami w ogrodzie 

przedszkolnym, który powinien służyć jako miejsce zabaw, relaksu, ale 

również zielona pracownia. 

W ramach projektu Pani Krystyna zorganizowała konkursy 

międzyprzedszkolne: 

 plastyczne „Jesienne cudaki”, „Choinka piękna jak las”, 

 oraz recytatorski „Zapachniało choinką”. 
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Pani Krystyna Dziewiątak jest osobą kreatywną i refleksyjną. W centrum 

swoich zainteresowań i działań stawia indywidualny rozwój dziecka we 

wszystkich obszarach. Ma świadomość, że aby osiągnąć rozwój dziecka, 

sama nieustannie musi się rozwijać, szukać nowych inspiracji, rozwiązań 

i trendów. Tym samym Pani Krystyna Dziewiątak wpisuje się w definicję 

nowoczesnego nauczyciela. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, nauczyciel 

konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 
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Przedszkole Miejskie Nr 170 w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Dorota Tobiasz 

„Z kamerą wśród zwierząt”, innowacja pedagogiczna 

Joanna Kmieć 

W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu Miejskim nr 170 w Łodzi 

wdrożyłam innowację dotyczącą świata zwierząt. Motywacją do podjęcia 

działań dotyczących tej tematyki były zainteresowania i potrzeby grupy 

przedszkolnej, w której pracuję. Innowacja „Z kamerą wśród zwierząt” 

była moją odpowiedzią na sytuację pandemiczną, a co za tym idzie 

potrzebę łączenia pracy stacjonarnej ze zdalną. Była także wyjściem 

naprzeciw ówczesnym kierunkom polityki oświatowej, które kładły 

nacisk na wykorzystanie w edukacji narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość jak również bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych. I właśnie technologia okazała się 

być moim sprzymierzeńcem w osiągnięciu założonych celów. Umożliwiła 

nam realizację wielu zadań – zarówno podczas pobytu dzieci w domu, 

jak i w przedszkolu. A dodatkowo pozwoliła zaangażować dom rodzinny 

w nasze działania w czasach, gdy wiele rozwiązań wcześniej dostępnych 

(tj. wizyty rodziców, wycieczki, zgromadzenia przedszkolne) zostało 

ograniczonych poprzez odgórne wytyczne. Ponadto idea innowacji 

ułatwiła rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych w zakresie 

rozumienia i tworzenia informacji, nauk przyrodniczych, cyfrowych oraz 

kompetencji w zakresie uczenia się. 

Głównym celem innowacji było zdobywanie informacji o zwierzętach 

przy wykorzystaniu technologii cyfrowej, poszerzenie zakresu 

opanowanych przez dzieci wiadomości przyrodniczych oraz 

kształtowanie postawy szacunku do zwierząt. 
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Przedszkolaki wraz ze swoimi bliskimi wykazały się ogromnym 

zaangażowaniem. Zamieniły się w fotoreporterów tworząc reportaże 

o zwierzętach. Nawet nieśmiałe dzieci niejednokrotnie przełamywały 

barierę nieśmiałości z dumą opowiadając o zwierzątku. Nagrane filmy 

publikowaliśmy na własnym kanale w serwisie YouTube. Udało nam się 

zamieścić ponad 50 filmów. Reportaże cieszyły się dużą popularnością. 

Mieliśmy 1130 wyświetleń oraz prawie 16 godzin oglądania. Kanał 

posiadał również 14 subskrypcji. Mogliśmy obejrzeć zwierzęta takie jak 

pies, kot, koń, chomik, patyczak, jeż pigmejski, szynszyla, krewetka, 

gołąb, mysz, szczur, motyl, kameleon, dzięcioł, skowronek, gąsienica, 

biedronka, skowronek, gil, gawron, kaczka, sroka, wróbel, królik, świnka 

morska, świnka wietnamska, krowa, owca, koza, wiewiórka. Chcąc 

zaangażować większość dzieci, nie stawiałam ograniczeń, aby nagrywać 

wyłącznie domowe czy własne zwierzę. Dopuszczalne było nagranie 

owada spotkanego na spacerze, czy leśnej wiewiórki. Także wspólnie na 

terenie przedszkola (podczas pobytu w ogrodzie lub przez okno) 

kręciliśmy filmy m.in. przylatujących do nas ptaków. 

Moim celem było również aby dzieci samodzielnie przechodziły przez 

złożony proces pozyskiwania informacji i dochodzenia do wiedzy - 

poprzez obserwację, wyciąganie wniosków i dzielenie się zdobytą wiedzą 

z innymi. Nawiązaliśmy współpracę z 6 instytucjami, dzięki czemu filmy 
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oprócz nas oglądało także ponad 200 dzieci w łódzkich szkołach 

i przedszkolach. Świadomość, że inne osoby mogą obejrzeć nagrania 

dodawała skrzydeł naszym małym fotoreporterom - cieszyły się, że filmy 

idą w świat i ktoś może skorzystać z zawartych w nich informacji 

dotyczących zwyczajów zwierząt i sposobów opieki nad nimi. 

 

Ponadto sami obserwowaliśmy zwierzęta żyjące na wolności poprzez 

ogólnodostępne kamery internetowe zainstalowane w parkach 

narodowych i rezerwatach, które transmitowały obraz w czasie 

rzeczywistym ("na żywo"). Obserwacje prowadziliśmy w ciągu całego 

dnia - podczas zajęć, posiłków czy zabawy. Dzieci chętnie zgłaszały się na 

dyżurnych, czuwających nad tym, czy na ekranie nie pojawi się 

obserwowane zwierzę. Byliśmy świadkami narodzin małych bocianów 

w miejscowości Zastawki. Obserwowaliśmy bocianie jaja i w końcu sam 

moment wykluwania się piskląt. Nadaliśmy nawet własne imiona 

pierzastym maluchom. 
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Udało się również zorganizować konkurs na funkcjonalny karmnik dla 

ptaków , w którym udział wzięło 38 dzieci. Pozyskane w ten sposób 

domki zainstalowaliśmy w ogrodzie przedszkolnym oraz na parapetach. 

Dzięki temu mogliśmy obserwować ptaki oraz sporządzać dokumentację 

słowno-obrazkową i fotograficzną dotyczącą odwiedzających nas 

gatunków (częstotliwość, ulubione pożywienie, wygląd). Samodzielnie 

przygotowywaliśmy i porcjowaliśmy pokarm, który systematycznie 

wykładaliśmy do karmników m.in. kule tłuszczowe czy mieszanki nasion. 

Nasza pomoc zwierzętom nie ograniczyła się jedynie do ptaków. 

Zorganizowaliśmy zbiórkę karmy i koców dla podopiecznych łódzkiego 

schroniska dla zwierząt. 

Ponadto: 

 zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną „Zwierzątko 
w obiektywie", na którą wpłynęło 120 zdjęć, 

 oglądaliśmy filmy i reportaże ukazujące zawody ludzi 
wykonujących pracę związaną ze zwierzętami np. ornitologa, 
pracownika zoo, weterynarza, 

 czytaliśmy literaturę związaną ze zwierzętami i opieką nad nimi, 

 tworzyliśmy wspólne prezentacje multimedialne. 
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Nasze działania podsumowaliśmy przedstawieniem dającym ogląd na 

prowadzone przez cały rok działania. Występ obejrzeli rodzice oraz dzieci 

z innych grup wiekowych. 

W wyniku podjętych 

działań przedszkolaki:  

 poznały zwyczaje 
różnych gatunków, 
rodzaj pożywienia 
jaki preferują, 
środowisko w jakim 
żyją np. naturalnych 
warunkach (kamery 
zamontowane 
w rezerwatach, 
parkach 
narodowych) jak 
i w warunkach 
domowych 
(zwierzęta domowe), 

 zyskały 
umiejętność 
poszukiwania 
i gromadzenia 
informacji a także 
dzielenia się nimi 

z innymi, 

 rozwinęły umiejętność wypowiadania się i prezentacji danego tematu 
np. reportażu dotyczącego własnego zwierzątka, 

 wykorzystywały możliwości jakie daje technologia cyfrowa - 
posługiwanie się sprzętem (kamera, aparat fotograficzny, komputer), 

 rozwinęły umiejętność wnikliwej obserwacji i wyciągania podczas niej 
istotnych informacji, 

 uczyły się opieki nad zwierzętami, szacunku i odpowiedzialności. 

Ja również zyskałam coś dla siebie wdrażając w/w innowację. 

Rozwinęłam własne umiejętności związane z technologią cyfrową 
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m.in. administrowanie kanałem na serwisie YouTube, na którym 

zamieszczałam filmy zarówno nagrane wspólnie, jak i te nagrane przez 

dzieci. Zaangażowałam dom rodzinny dziecka do działań innowacyjnych 

a także rozszerzyłam działania poza własną placówkę, współpracując 

z innymi przedszkolami czy szkołami. 

Wszyscy partnerzy biorący udział w przedsięwzięciu zostali poproszeni 

o ocenę działań poprzez wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której 

uzyskałam wiele pozytywnych informacji zwrotnych. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, nauczyciel 

konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

Zdjęcia: z zasobów autorki. 
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Publiczne Przedszkole Familijna Łódka 

Dyrektor przedszkola: Joanna Poselt 

Poznawanie poprzez doświadczanie 

Paulina Lesiak 

 

Paulina Lesiak jest absolwentką Wydziału Nauk o Wychowaniu 

Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pracuje jako nauczyciel edukacji 
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wczesnoszkolnej w Przedszkolu Familijna Łódka prowadzonym przez 

Fundacje Ogólnopolski Operator Oświaty. Pani Paulina jest 

certyfikowanym instruktorem Jogi dla Dzieci. Swoją wiedzą 

i doświadczeniem w tym zakresie dzieliła się podczas wystąpienia 

w konferencji pt. „Aktywność ruchowa jako forma wspierania rozwoju 

emocjonalno-społecznego dziecka w wieku przedszkolnym”. Ukończyła 

również moduł z zakresu Edukacji Daltońskiej oraz zdobyła certyfikat 

Tutora w Collegium Wratislaviense. Nauczycielka jest pasjonatką metody 

opierającej się na filarach Planu Daltońskiego i z powodzeniem 

wprowadza elementy Planu Daltońskiego w kształceniu najmłodszych. 

Pani Paulina Lesiak wykorzystuje w swojej pracy innowacyjne metody 

nauki umożliwiając dzieciom poznawanie poprzez doświadczanie. 

Dlatego realizuje w swojej grupie przedszkolnej „Zajęcia Kulinarne – 

Kuchcikowo" oraz „Piątkowe Eksperymenty”, dzięki którym dzieci 

zdobywają wiedzę poprzez samodzielne doświadczenia oraz obserwacje 

różnorodnych zjawisk związanych ze środowiskiem naturalnym. 

Nauczycielka aktywne współpracuje z Łódzkim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, między innymi angażując się 

w działania Zespołu Zadaniowego ds. „Włączania języka angielskiego do 

praktyki przedszkolnej” oraz „Laboratorium Językowego”. 

Pani Paulina chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi 

nauczycielami. Jest współautorką publikacji „Office 365 w przedszkolu”, 

„Inspiracje na włączanie języka angielskiego do praktyki przedszkolnej” 

oraz materiałów metodycznych opracowanych przez Zespół Innowacyjny 

ds. „Kreowania nowego modelu organizacji pracy przedszkola 

z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych”. 

Dzięki programowi „Aktywna Tablica” nauczycielka ma możliwość 

wykorzystywania w pracy z przedszkolakami nowoczesnego monitora 

interaktywnego, co stwarza doskonałe możliwości przybliżania dzieciom 

świata cyfrowego. Nauczycielka realizuje zajęcia dydaktyczne poprzez 

aplikacje takie Wordwall, LearningApss oraz Genial.ly dzięki czemu 

zajęcia są atrakcyjne dla dzieci. Pozwala to także uzmysłowić 
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najmłodszym, że komputer nie służy tylko do gier, ale może być 

doskonała formą dla pogłębiania ich zainteresowań. Nauczycielka 

zdobyła odznaki „Łódzka Szkoła w Chmurze” w Przedszkolu Miejskim 

nr 151 w Łodzi oraz Szkole Podstawowej Kornelówka - Przystań. 

Poprowadziła także konferencje „Sesja pomysłów na wykorzystywanie 

w pracy nauczyciela aplikacji pakietu Office 365”. Swoją wiedzą 

technologiczną chętnie dzieli się z innymi nauczycielami. Poprowadziła 

cykl spotkań z zakresu Office 365 między innymi w Przedszkolu Galileo, 

Szkole Podstawowej Kornelówka - Przystań i Przedszkolu Miejskim 

nr 151 w Łodzi. Prywatnie globtroterka i pasjonatka kuchni świata. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, nauczyciel 

konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 
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Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Kowanckiej 

w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Michał Filipczak 

Nauczyciel pełen pasji 

Bartłomiej Jankiewicz 
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Bartłomiej Jankiewicz jest nauczycielem historii w Szkole Podstawowej 

nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi. Jest absolwentem Wydziału 

Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem 

Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. 

Poza historią w kręgu Jego zainteresowań znajdują się: genealogia, 

polskie kino i sport. W wolnych chwilach lubi odwiedzać giełdy staroci, 

antykwariaty ..., a także zajmować się swoją działką. 

Uwielbia historię Łodzi i regionu. Jest autorem książki o miejscowości, 

w której mieszka pt.: „Kraszew. Historia pewnej wioski". 

Jego inspiracją do pisania scenariuszy uroczystości są jego uczniowie- 

„…Chcę, aby dzieci były zadowolone, że biorą udział w czymś ważnym, 

innym, niebanalnym, aby uczyły się gry aktorskiej, aby poznawały teatr, 

który też bardzo lubię. Chciałbym, aby młodzież dobrze się bawiła, biorąc 

udział w tych spektaklach”. 

W jaki sposób obchodzimy uroczystości państwowe 

w czasie pandemii? 

Bartłomiej Jankiewicz 

Czas pandemii to czas, w którym w wielu szkołach ze względów 

bezpieczeństwa zrezygnowano z organizacji uroczystości z okazji 

ważnych dla nas Polaków świąt państwowych. Zamiast tradycyjnych 

Akademii lub apeli zorganizowano konkursy na prezentacje, plakaty, 

filmy dotyczące tych wydarzeń. 

Jednak nie we wszystkich szkołach tak było. W Szkole Podstawowej nr 11 

im. M. Kownackiej w Łodzi odbyły się obchody 103 rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Postawiono na bezpieczeństwo, procedury 

covidowe i z tej okazji przeprowadzono apel. Autorem scenariusza był 

nauczyciel historii Bartłomiej Jankiewicz. Zobaczmy w jaki sposób udało 

się to przeprowadzić. 
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Święto Niepodległości 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi 

10 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 11 im. M. Kownackiej 

w Łodzi odbyły się obchody 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę. Uroczystość przeprowadzono w ścisłym rygorze sanitarnym dla 

sześciu klas z poziomu 4 – 8, na kolejnych trzech godzinach lekcyjnych. 

Widzowie oglądający przedstawienie, zachowywali odpowiedni dystans 

i mieli nałożone maseczki ochronne. 

Całość widowiska, do którego próby trwały ponad miesiąc, została 

nagrana i udostępniona dla pozostałych uczniów na szkolnym 

Facebooku. Akademię tradycyjnie rozpoczęto odśpiewaniem „Mazurka 

Dąbrowskiego”. 

W czasie ponad trzydziestominutowego przedstawienia, 

przygotowanego według autorskiego scenariusza Bartłomieja 

Jankiewicza, zaprezentowano zarys dziejów Rzeczypospolitej od 

momentu utraty przez nią niepodległości, aż po działania Polaków 

podczas I wojny światowej i symboliczny dzień 11 listopada. 

W inscenizacji odtworzono: m.in. kryzys przysięgowy, przekazanie 

władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną. Zostały również 

przywołane postaci Romana Dmowskiego oraz Ignacego Jana 

Paderewskiego. Widzom zaserwowano wiele faktów i ciekawostek 

dotyczących przyszłego marszałka Polski, a także łódzkie wątki związane 

z jego życiem. W scenariuszu niemal dosłownie wykorzystano treść 

odezwy Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego z 11 listopada oraz 

telegram J. Piłsudskiego informujący narody świata o powstaniu państwa 

polskiego. W sposób przystępny i humorystyczny, ale z zachowaniem 

najważniejszych elementów wyjaśniono uczniom genezę i sens 

obchodzenia Święta Niepodległości. Obok postaci historycznych w tok 

przedstawienia zostały włączone postaci: niesfornego ucznia, 

zatroskanej matki, oczytanej babci oraz ironicznego ojca. 

Pod koniec uroczystości wystąpił chór kierowany przez Edytę Dalecką 

nauczycielkę muzyki, który odśpiewał pieśni „Szara piechota” oraz 

„My, Pierwsza Brygada”. Całość imprezy przygotował Bartłomiej 
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Jankiewicz nauczyciel historii oraz Anna Pawlak nauczycielka - 

bibliotekarka, która zadbała dodatkowo o przygotowanie dla młodych 

aktorów odpowiednich strojów odwzorowujących ducha epoki. 

Opracowanie i rekomendacja: Aneta Rapalska, doradca metodyczny 

z historii w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego w Łodzi. 

Scenariusz spektaklu z okazji 103 rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości – 10.11.2021 r. 

Bartłomiej Jankiewicz 

Osoby występujące: 

 Uczennica 

 Matka/lektor 

 Babcia 

 Ojciec 

 Austriak zaborca/ strażnik 

 Rosjanin zaborca 

 Prusak zaborca/strażnik 

 Lokaj ze sceny 2./ reporter czytający nazwiska członków Rady 

Regencyjnej ze sceny 5./ posłaniec ze sceny 6 (jedna osoba w trzech 

krótkich rolach) 

 Roman Dmowski 

 Józef Piłsudski 

 Ignacy Jan Paderewski 

 Aleksander Kakowski 

 Józef Ostrowski 

 Zdzisław Lubomirski 
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Lektor: Z okazji ……rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości klasa 

…… przygotowała inscenizację poświęconą tamtym wydarzeniom. Naszą 

uroczystość zaczniemy jednak od odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Scena 1 

(Wchodzi zdenerwowany uczeń do domu, rzuca plecakiem, zakłada rękę 

na rękę; ojciec czyta gazetę; matka idzie z zupą.) 

Matka: O wreszcie jesteś! 

Uczennica: Zostawcie mnie w spokoju! Moje życie nie ma sensu, nie 

będę nic jadła! 

Ojciec: To będziemy karmić dożylnie. 

Matka: Co się stało córeczko? (podaje jej zupę) 

Matka: Hania? 

Ojciec: Matematyka? 

Matka: Polski? 

Matka i ojciec razem: A więc historia … 

Uczennica: Bo ten nauczyciel się na mnie uwziął. Nic, tylko same daty 

i nazwiska. Zapamiętaj, słuchaj, uważaj i proszę co – czwarta pała, 

czwarta jedynka!! (pokazuje kartkówkę). A tak marzyłam chociaż 

o czwórce z historii. No i jest czwórka … jedna pała, druga, trzecia 

i czwarta (płacze; wychodzi matka) 

Ojciec: No jak z historii, to ja już ci nie pomogę. Z matematyki, 

z polskiego to co innego … 

Uczennica: Tato, z matematyki? To już nie pamiętasz, jak mi ostatnio 

pomagałeś z ułamków? 

Ojciec: Nie … 

Uczennica: Napisałeś mi w zeszycie takie głupoty, że pani ………. 

powiedziała, że zastanawia się nad wysłaniem wniosku do sądu, 

o odebranie ci praw rodzicielskich. 
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Ojciec: E tam… Ale wiesz, z historii to idź do mamy. Ona jest 

najmądrzejsza, tak jak jej mamusia zresztą, czyli twoja babcia. 

(Wchodzą babcia i matka.) 

Matka: Jej trzeba pomóc, a nie takie głupoty opowiadać. Pokaż mi tę 

kartkówkę. No tak … Piłsudski, Dmowski, listopad 1918 r. Nie dziwię, się, 

że masz taki bałagan. I jeszcze Piłsudski napisałaś z błędem!! 

Babcia: Ech, widzę, że musze interweniować! (chwila ciszy) 

Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że Rzeczpospolita przez 

stulecia była wolnym krajem, ale pod koniec XVIII wieku zaczęło się tu 

dziać naprawdę źle. Nasi władcy nie dostrzegali potrzeby reform 

i naprawy ustroju. Wielu z nich nie czuło związku z Polską. Rządząca 

szlachta też nic nie chciała zmieniać, gromadziła majątek, powiększała 

przywileje, a służba dla kraju była dla nie jedynie przykrym obowiązkiem. 

Ojciec: Obce państwa przyglądały się temu wszystkiemu z uwagą 

i postanowiły naszą słabość wykorzystać. I tak doszło do rozbiorów. Ten 

ostatni - trzeci, który miał miejsce w 1795 roku sprawił, że Polska, kraj 

który istniał 800 lat, nagle przestał istnieć. 

Uczennica: A tak, to wiem! Prusy, Rosja i Austria. Te kraje dokonały 

podziału ziem Rzeczypospolitej między sobą. 

Scena 2 

(Austriak, Rosjanin, Prusak trzymają mapę, dzielą Polskę między sobą; 

przychodzi „lokaj” z szampanem na tacy; zaborcy wznoszą toast.) 

Niemiec: Zum Wohl! 

Matka: Tak… zaborcy pili szampana, a Polakom naprawdę nie było do 

śmiechu. 

Ojciec: Zaborcy chcieli zniszczyć nasz język i sprawić, byśmy zapomnieli 

o swojej kulturze, tradycji, wielkich przodkach i historii. Ale utrata 

niepodległości nas nie złamała. Próbowaliśmy natychmiast podjąć walkę. 

Najpierw w powstaniu kościuszkowskim, potem w listopadowym 
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i wreszcie w styczniowym. Niestety wszystkie nasze wysiłki kończyły się 

klęską. 

Babcia: Polacy w pojedynkę nie mogli zwyciężyć. Potrzebny był nam 

zbieg okoliczności i wiele szczęścia. I tak się stało. 

Uczennica: Tym szczęśliwym zbiegiem okoliczności była I wojna 

światowa? 

Babcia: Tak, choć wówczas wielu wydawało się, że jeśli wybuchnie wojna 

to potrwa ona tylko kilka tygodni, a nie cztery lata. Myślano, że 

rozstrzygnie ona wszystkie spory polityczne i gospodarcze między 

dwoma blokami rywalizujących ze sobą państw. Z jednej strony stała 

Rosja, Francja i Wielka Brytania, a z drugiej Niemcy i Austro – Węgry. 

Uczennica: A babcia skąd o tym wszystkim wie? Babcia brała udział w tej 

wojnie? 

Babcia: Nie kochanie, aż tak stara nie jestem. Wiem o tym wszystkim 

z książek…,do których czytania nieustannie cię namawiam. (Szczypie 

wnuczkę po policzku.) 

Uczennica: No dobrze, ale gdzie w tym wszystkim byli Polacy - Roman 

Dmowski, Józef Piłsudski? 

Matka: Po kolei… gdy wybuchła wojna w 1914 r. - wojna krwawa, długa 

i toczona na morzach, lądach i w powietrzu, Polacy nie byli zgodni, którą 

stronę konfliktu poprzeć. Józef Piłsudski za największego wroga Polski 

uważał Rosję. Tak jak jego ojciec, który zresztą brał udział w powstaniu 

styczniowym na rodzinnej Wileńszczyźnie. 

Ojciec: Walka od najmłodszych lat przeciw Rosjanom kosztowała 

Piłsudskiego m.in. to, że nie mógł dokończyć studiów medycznych na 

uniwersytecie w Charkowie, które zawsze były jego marzeniem. 

A za udział w spisku na życie cara zapłacił kilkuletnim pobytem na 

zesłaniu w głębi Rosji. 

Babcia: Tak, ale to go nie złamało. Dalej próbował organizować opór 

Polaków. Przebywał jakiś czas nawet tu w Łodzi, gdzie przy ulicy 
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Wschodniej razem z pierwszą żoną Marią zorganizował tajną drukarnię 

pisma „Robotnik”. Jednak Rosjanie znów byli sprytniejsi i aresztowali go. 

Ojciec: Ale na krótko, bo Piłsudski znów im się wymknął. A potem udał 

się nawet do Japonii, gdzie zabiegał o utworzenie polskich oddziałów 

walczących przeciwko Rosjanom. 

Matka: Ale najważniejsze byś pamiętał, że „Ziuk” - bo tak mówili do niego 

najbliżsi- uważał, że Polacy muszą stanąć do walki zbrojnej i nie mogą 

czekać biernie na rozwój sytuacji międzynarodowej. 

Scena 3 

Uczennica: A Dmowski ? (Wchodzi Dmowski i zasiada przy małym 

stoliku.) 

Babcia: Hmm ………..On choć był w podobnym wieku co Piłsudski, miał 

całkiem odmienne koncepcje polityczne. Uważał, że w przyszłej wojnie 

Polska powinna walczyć przeciwko Niemcom, których uważał za 

szczególnie niebezpiecznych. Ponadto sądził, iż można osiągnąć więcej 

nie poprzez walkę zbrojną, a poprzez rozmowy i spotkania 

z najważniejszymi politykami ówczesnej Europy. 

Uczennica: No ale jak on z nimi rozmawiał? Po polsku? 

Ojciec: Nie, Dmowski miał smykałkę do języków obcych. Znał 

perfekcyjnie francuski, angielski, rosyjski, a nawet portugalski. Potrafił 

też porozumiewać się po niemiecku.  

(Wymyślony fragment rozmowy po francusku przez telefon i odczytany 

wymyślony fragment z niemieckiej gazety z tłumaczeniem na polski.) 

Roman Dmowski: 

Je ferai tout, absolument tout pour mapatrie etait libre. Je allais a la 

diable et je etis demander. Je suis polonaise alors j’ai les devoirs polonais 

(Że fe – re tuuuu; absolumąt tuuuuu; pur ma patri ete libr. Że alee ala 

diabl e że eteee demąder Że słi polone alor je le dewłar polone.) 



 
76 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

Czyli - Zrobię wszystko, absolutnie wszystko by moja ojczyzna była wolna. 

Pójdę do samego diabła i będę go prosić. Jestem Polakiem więc mam 

obowiązki polskie. 

Uczennica: O rany, a ja z jednym językiem mam problem… 

Babcia: A do tego Dmowski zawsze podkreślał, że najgorszymi wadami 

Polaków są brak higieny, niezdolność do pracy domowej i lenistwo (łapie 

za uszy wnuczkę). 

Ojciec: Gdy wybuchła, wojna Józef Piłsudski zaczął organizować oddziały 

wojskowe u boku Austro – Węgier, a więc sojusznika Niemiec. Pisałaś 

o nich nazywały się…Legionami Polskimi. A Roman Dmowski zaczął 

tworzyć organizacje skupione wokół Francji i Wielkiej Brytanii. Ci politycy 

myśleli inaczej, ale połączył ich interes Polski. 

Babcia: A pamiętaj, że w wojnie brało udział prawie 3 miliony Polaków, 

z czego pół miliona poległo. Ich dramat polegał na tym, iż walczyli często 

przeciw sobie i nie wiedzieli, czy walka ta przyniesie odrodzenie ojczyzny. 

Ojciec: Ale jak mawiał Piłsudski: „Głową muru nie przebijesz”, ale jeśli 

zawiodą wszystkie inne metody (kończy zdanie razem z matką) trzeba 

spróbować i tej. 

Matka: Kolejne lata tej wojny były podobne. Przynosiły one tylko kolejne 

miliony ofiar i cierpienie rodzinom poległych. W kwestii polskiej też nic 

nie ulegało zmianom. Wreszcie nadszedł 1917 rok. 

Scena 4 

(Przysięga Piłsudskiego, zaprowadzenie więźnia do więzienia 

w Magdeburgu przez Austriaka i Niemca.) 

Strażnik niemiecki: Panie Piłsudski, proszę powtarzać: przysięgam panu 

Bogu wszechmogącemu (…), że na każdym miejscu wiernie i uczciwie 

służyć będę … (Piłsudski kiwa głową) że w wojnie obecnej dotrwam 

wiernie braterstwa broni wojskom Niemiec i Austro-Węgier oraz państw 

z nimi sprzymierzonych. 

Piłsudski: Nie przysięgam! Nie !! (krzyczy, rzuca szablę) 
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(Aresztowanie Piłsudskiego przez strażnika niemieckiego i austriackiego.) 

Ojciec: Tak… Piłsudski miał już dość kłamstw ze strony Austro-Węgier 

i Niemiec. Nie chciał dalej walczyć u ich boku. Widział, że państwa te 

jedynie wykorzystują jego autorytet i żołnierzy i nie mają zamiaru 

tworzyć niepodległej Polski. 

Matka: Zbuntował się, nie złożył przysięgi. I trafił do więzienia 

w Magdeburgu, gdzie spędził ponad rok, z dala od przyjaciół i rodziny.  

Babcia: W więzieniu Piłsudski doczekał końca wojny. A wojna przyniosła 

zaskakujące rozstrzygnięcia. Rozpadło się Cesarstwo Austro-Węgierskie, 

upadły też Niemcy cesarza Wilhelma II, a Rosją zawładnęli komuniści. 

Wszyscy nasi zaborcy mieli własne kłopoty. Polacy umiejętnie to 

wykorzystali i po 123 latach ponownie utworzyli własne państwo.  

Ojciec: 10 listopada 1918 r. Piłsudski pociągiem pospiesznym z Berlina 

przybył do Warszawy. (Piłsudski otrzymuje kwiaty, wita się z przybyłymi) 

Na dworcu witali go najbliżsi współpracownicy, a dzień później Rada 

Regencyjna, czyli organ powołany przez zaborców przekazał mu władzę 

wojskową. 

Scena 5 

(Scena przekazania władzy Piłsudskiemu. Całuje krzyż, błogosławi go 

Kakowski, Lubomirski wręcza flagę, a Kakowski szablę.) 

Zdzisław Lubomirski: Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego 

i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i 

utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę 

wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, 

Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. 

Józef Ostrowski: Po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce Rada 

Regencyjna, zgodnie ze swymi poprzednimi oświadczeniami, zwierzchnią 

władzę państwową złoży, Brygadier Józef Piłsudski władzę wojskową, 

będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rządowi 
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Narodowemu zobowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej 

odezwy1. 

Reporter: (czyta i podaje nazwiska osób z Rady Regencyjnej, które się 

kłaniają) 

Warszawa, dnia 11 listopada 1918 roku. Podpisali: arcybiskup 

warszawski Aleksander Kakowski, hrabia Józef Ostrowski, książę Zdzisław 

Lubomirski. (rozbrzmiewają fanfary i oklaski) 

Józef Piłsudski: Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować 

rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego 

Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. (…) 

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na 

podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, 

która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój 

zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej 

pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie 

wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli 

naszej2. 

Babcia: To właśnie na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy co roku 

święto odzyskania niepodległości, a na zachodzie Europy tamtejsze 

społeczeństwa też pamiętają o tym dniu, ale jako o dniu zawarciu 

rozejmu w I wojnie światowej. 

Uczennica: A co było dalej? 

Ojciec: Dalej ? 

Scena 6 

(Posłaniec przynosi list do Dmowskiego.) 

                                            

1 Kwestie A.Kakowskiego, J.Ostrowskiego i Z. Lubomirskiego zaczerpnięte z Odezwy Rady Regencyjnej  

o przekazaniu władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu – 11 listopada 1918 r. 

2 Telegram Józefa Piłsudskiego notyfikujący powstanie państwa polskiego - 16 listopada 1918 r. 
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Roman Dmowski: (czyta): Drogi panie Romanie… (rozgląda się, uśmiecha, 

dziwi) 

Babcia: Drogi panie Romanie… tak list do Dmowskiego zaczął Piłsudski. 

Choć obaj panowie się nie lubili, rywalizowali w przeszłości o jedną 

kobietę i mieli odmienne koncepcje polityczne, to w ważnej dla Polski 

chwili potrafili się porozumieć. Na tym polegała ich wielkość. Roman 

Dmowski wyjechał na konferencję pokojową do Paryża, która zakończyła 

I wojnę światową i uznała niepodległość naszej ojczyzny. A Piłsudski 

przekazał tekę premiera Ignacemu Janowi Paderewskiemu, wybitnemu 

pianiście którego również Roman Dmowski niezwykle cenił i szanował. 

(Spotkanie Paderewskiego, Piłsudskiego, Dmowskiego, ściskają sobie 

dłonie.) 

Uczennica: Ech, chciałabym mieć coś z Piłsudskiego. 

Matka: Kilka rzeczy już masz. Tak jak on lubisz przyjmować gości, lubisz 

pić czarną gorącą herbatę i niestety pracujesz w nocy, a za dnia śpisz. 

Ojciec: Bylebyś tylko nie paliła papierosów i nie stawiała pasjansa, jak to 

miał w zwyczaju Piłsudski. I zapamiętaj słowa marszałka, zwłaszcza wtedy 

gdy będzie naprawdę źle: „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. 

Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”. 

Scena 7 

Uczennica: Tato, tak się zastanawiam, co to jest ta wolność, 

niepodległość? 

Ojciec: Pytasz, czym ona jest … Nikt z nas do końca nie wie. 

Niepodległości tak jak miłości nie można kupić, gdyby było to możliwe, 

cóż ona byłaby warta. Nikt z nas nie wie, czym jest niepodległość. Żeby 

się o tym przekonać, musielibyśmy ją stracić. A tego bym nie chciał … 

Ojciec: To na pewno tutaj. (rozgląda się) 

Uczennica: Na pewno. Nie widzisz, ilu już przyszło ludzi? Jedyny koncert 

w Polsce. Jedyny! (czyta ulotkę) Polskie pieśni patriotyczne, dyryguje 

maestro światowej sławy ………….. 
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Ojciec: A ty w ogóle znasz jakieś pieśni patriotyczne poza „Mazurkiem 

Dąbrowskiego”? 

Uczennica: No znam jedną, tę, która zawsze śpiewamy razem, ze łzami 

w oczach oglądając mecz. 

Ojciec: Jaką? 

Uczennica: (intonuje) „Nic się nie stało, Polacy nic się nie stało…” 

Ojciec: (puka się w głowę) Oj, kochanie musisz się jeszcze wiele nauczyć. 

A teraz posłuchajmy ………………….. 

Opracowanie i rekomendacja: Aneta Rapalska, doradca metodyczny 

z historii w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego w Łodzi. 
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Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki 

Wawrzyńskiej w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Monika Polaszczyk 

Ratuję życie i zapobiegam zagrożeniom 

Katarzyna Załęska 

 

Wszyscy ludzie, dorośli i dzieci, mogą być świadkami wypadku, 

nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego zagrożone jest czyjeś 

zdrowie lub życie. Może to dotyczyć każdego, zupełnie obcej osoby, 

znajomego lub członka rodziny. Od tego czy znajdzie się ktoś, kto będzie 

wiedział, co robić, nie straci głowy i bez wahania zacznie pomagać, może 

zależeć nasze życie. Aby pomóc, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Im więcej 

ludzi będzie posiadało umiejętność udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, tym więcej osób zostanie uratowanych. Udzielenie 

pierwszej pomocy jest nie tylko naszym moralnym obowiązkiem, ale 

również obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Jeżeli szybciej 

zaczniemy wpajać dzieciom zasady i kształtować niezbędne umiejętności 
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dotyczycące bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach oraz uczyć 

działań ratujących życie, tym większe korzyści osiągniemy w przyszłości 

dla wszystkich. Dzieci na równi z dorosłym, mogą nieść pomoc. 

W roku szkolnym 2020/2021 w klasie VI b w Szkole Podstawowej nr 109 

im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Łodzi rozpoczęłam realizację opracowanej 

przez siebie innowacji z biologii pt. „Ratuję życie i zapobiegam 

zagrożeniom”. Program innowacji zakładał naukę udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej w wymiarze jednej godziny tygodniowo 

w podziale na grupy. Cel innowacji, to nie tylko doskonalenie 

wiadomości dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy, ale przede 

wszystkim rozwijanie umiejętności praktycznych niesienia pomocy 

poszkodowanemu. Innym, równie ważnym powodem przeprowadzenia 

innowacji był fakt, iż corocznie dochodzi do wielu wypadków z udziałem 

dzieci a podjęte działania miały zwiększyć ich bezpieczeństwo. 

Bezpieczeństwo ucznia w szkole było i jest traktowane jako 

fundamentalne, niepodważalne zadanie każdej placówki oświatowej. 

Szkoła, jako instytucja o określonej misji społecznej, powinna modelowo 

dbać o jakość swoich wysiłków na rzecz bezpieczeństwa: biologicznego 

i fizycznego (brak zagrożeń dla życia i zdrowia), ale też psychicznego 

i społecznego (brak zagrożeń dla prawidłowego rozwoju 

psychospołecznego i kształtowania się osobowości człowieka). 

Szkoła zatem jako jedna z pierwszych instytucji, z którymi styka się 

dziecko, ma możliwość wyrobienia u niego określonych postaw 

i umiejętności. Rolą nauczyciela jest takie pokierowanie rozwojem 

dziecka, aby w pełni wykorzystując jego naturalne predyspozycje - 

ciekawość, aktywność, łatwość czerpania wiedzy z otoczenia, wyposażyć 

je w wiadomości i umiejętności dotyczące ochrony zdrowia i życia. By to 

osiągnąć, należy w sposób systematyczny i zaplanowany organizować 

zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Trzeba zdawać 

sobie sprawę z tego, że jeśli nie można uniknąć pewnych zagrożeń, to 

należy wyposażyć dzieci w takie umiejętności, by umiały sobie z nimi 

poradzić. 
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Metody zastosowane podczas zajęć to m.in. ćwiczenia aktywizujące 

(burza mózgów, mapa pojęciowa, drzewo decyzyjne, obserwacja, 

krzyżówki), problemowe (zadaniowe), pokaz filmów instruktażowych 

oraz praktycznego działania (symulacje sytuacji rzeczywistych). Działania 

kierowane do uczestników innowacji to zajęcia teoretyczno-praktyczne 

z zakresu „Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu – jak sobie w nich 

radzić?” oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla 

uczniów. 

Mała liczba uczniów na zajęciach (od 12 do 13 osób) umożliwia, 

że w trakcie zajęć uczniowie pracują samodzielnie, w parach lub małych 

grupach – zazwyczaj trzy- lub czteroosobowych. Praca uczących się, 

często jest zindywidualizowana, a nauczyciel może skupić swoją uwagę 

na uczniach, którym nauka sprawia trudności. 

Elementy nowatorskie, dotyczą poszerzenia wiadomości i umiejętności 

uczniów o treści z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

z wykorzystaniem filmów instruktażowych i fantoma. Podczas lekcji 

uczniowie nie są oceniani stopniami, nie piszą kartkówek ani 

sprawdzianów, nie ma też prac domowych. Zajęcia te mają być 

przyjemne i powinny kojarzyć się z celem wyższym – niesieniem pomocy. 

Motywatorem do pracy może też być konkurs z nagrodami na 

zakończenie innowacji. 

Zajęcia, dotyczyły różnych niebezpieczeństw, które mogą nas spotkać 

w życiu codziennym: podczas prasowania, gotowania, używania noża, 

upadku, itp. Dzieci poznały różne sposoby opatrywania ran, oparzeń 

i innych urazów oraz układanie poszkodowanego w pozycji bocznej 

bezpiecznej, uciski ratownicze, właściwe zachowania w sytuacji 

krwawienia z nosa i zadławienia. Uczyły się, udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, oceniania stanu poszkodowanego i zasad 

postępowania w najczęściej spotykanych urazach. 

Mam nadzieję, że wszystkie dzieci uczestniczące w innowacji będą 

potrafiły w przyszłości rozpoznawać zagrożenia, udzielać pomocy 
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poszkodowanym, ale przede wszystkim przezwyciężą lek i obawy przed 

podejmowaniem działań w sytuacjach zagrożenia życia. 

Katarzyna Załęska jest nauczycielką biologii i przyrody. 

Osoba rekomendująca: Bożena Piekarska, doradca metodyczny ŁCDNiKP. 

Zdjęcie: Katarzyna Załęska 
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Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska 

Polskiego w Konstantynowie Łódzkim 

Dyrektor szkoły: Katarzyna Olejniczak 

Podążać za zainteresowaniami dzieci 

Justyna Dudaczyk 
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Justyna Dudaczyk jest nauczycielem kontraktowym z 5-letnim stażem 

pracy. Ukończyła studia magisterskie na kierunku „Pedagogika wieku 

dziecięcego” na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe 

„Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej” na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

Obecnie pracuje w najmłodszej grupie Oddziału Przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie 

Łódzkim. 

Jest nauczycielem młodym, stale rozwijającym się i angażującym się 

w różnorodne działania, szczególnie w zakresie nauczania języka 

angielskiego. Z wrażliwością podchodzi do każdego dziecka, wspierając 

jego rozwój emocjonalny i troszcząc się o poczucie bezpieczeństwa, 

które są warunkiem prawidłowego funkcjonowania w grupie i uczenia 

się. Pani Justyna, wzorując się na pedagogice Marii Montessori, pragnie 

jak najlepiej podąża za zainteresowaniami dzieci i stwarzać różnorodne 

sytuacje edukacyjne umożliwiające rozwijanie ich samodzielności. 

Wdrażając w codzienne życie przedszkolne elementy Planu Daltońskiego, 

takie jak: praca w grupach, hałasomierz, plan dnia czy dni tygodnia, uczy 

dzieci współpracy, odpowiedzialności, samodzielności, cichej pracy 

i zabawy oraz orientacji w rytmie dnia i tygodnia. Wykorzystując swoje 

muzyczne pasje i zdolności oraz dodatkowe studia na kierunku „Edukacja 

przez sztukę” - często śpiewa z dziećmi, prowadzi dużo zabaw muzyczno-

ruchowych, rytmicznych i instrumentalizacji, czerpiąc inspiracje od 

innych nauczycieli oraz ze szkoleń. 

W swojej pracy wykorzystuje narzędzia TIK oraz ciekawe pomoce i gry 

dydaktyczne. Stosuje także w nauczaniu metodę storytellingu, dzięki 

której pobudza wyobraźnię dzieci poprzez czytanie bajek, wierszy 

i opowiadań w języku angielskim, proponując różnorodne aktywności 

w oparciu o ich treść. Jej pomysły i inspiracje na zajęcia można poznać 

z publikacji wydanej przez ŁCDNiKP pt.: „Inspiracje na włączanie języka 

angielskiego do praktyki przedszkolnej” pod redakcją Elżbiety 

Ciesiołkiewicz. Justyna Dudaczyk jest również autorką artykułu 
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pt.: „Projekt „Tablit” - innowacyjny program wychowania 

przedszkolnego”, wydanym w „Katalogu dobrych praktyk w edukacji – 

z działalności łódzkich przedszkoli” (Zeszyt nr 26) ŁCDNiKP. Prezentowała 

także swój dorobek zawodowy w zakresie nauczania języka angielskiego 

o tematyce: „Storytelling - opowiadamy bajki po angielsku” podczas 

konferencji metodycznej pt.: „Jak uatrakcyjnić zajęcia z języka 

angielskiego w przedszkolu? – bank pomysłów”, zorganizowanej 

w ubiegłym roku szkolnym pod kierunkiem Elżbiety Ciesiołkiewicz 

(ŁCDNiKP). Od trzech lat angażuje się w pracę zespołu zadaniowego 

„Preschoolers learn English” - włączania języka angielskiego do praktyki 

przedszkolnej ŁCDNiKP, w ramach którego uczestniczy w projektach 

i dzieli się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, nauczyciel 

konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 
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Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 

w Łodzi 

Konkurs Sprawne Ręce 

Maria Michalak 

 

Konkurs Sprawne Ręce organizowany przez Zespół Szkół Zawodowych 

Specjalnych nr 2 w Łodzi skierowany jest do uczniów szkół 

podstawowych specjalnych i szkół podstawowych z oddziałami 

integracyjnymi z terenu województwa łódzkiego. Głównym celem 

konkursu jest promowanie branży przemysłu mody i zawodu krawca. 

W tym zawodzie duże znaczenie mają zdolności manualne, kreatywność 

i poczucie estetyki. Dotychczasowa formuła konkursu przewidywała 

spotkanie drużyn reprezentujących szkoły zgłoszone do udziału 
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w konkursie w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 i wykonanie określonego 

zadania praktycznego. Z powodu panujących obostrzeń ograniczających 

spotkania większych grup uczniów, organizatorki konkursu Panie Anna 

Borowik i Bożena Ozimek zaproponowały inną formułę przeprowadzenia 

konkursu. 

 

Opracowana została prezentacja multimedialna w której opisano zadnia 

do wykonania, terminy - wykonania i przesłania do organizatorek. 

Prezentacja wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania zadania 

przekazano do szkół zgłoszonych do konkursu. 

Tegorocznej edycji konkursu organizatorki nadały nazwę „Lawendowe 

Filcowanki”, a wzięli w nim udział uczniowie z łódzkich szkół: Szkoły 

Podstawowej nr 194, Zespołu Szkół Specjalnych nr 2, Integracyjnej Szkoły 

Podstawowej nr 67, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 105, Szkoły 

Podstawowej Specjalnej nr 168, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 176. 

9 lutego 2022 r., komisja konkursowa dokonała oceny prac, a nie było to 

łatwe zadanie, gdyż wszystkie wykonane prace były bardzo ładne i warte 
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docenienia. Uczniowie wykazali się zdolnościami zarówno krawieckimi, 

jak i plastycznymi. 

 

Trzy pierwsze miejsca zajęły prace wykonane przez uczniów: 

 Szkoły Podstawowej nr 194 w Łodzi, 

 Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, 

 Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 w Łodzi. 

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy upominki 

wyróżnienia. 
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Maria Michalak jest konsultantem w Łódzkim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia. 
Zdjęcia: z archiwum szkoły. 
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Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 

 

Pokaz „W czerni i w bieli” 

Maria Michalak, Ewa Tomaszewska 

„W czerni i w bieli” pod takim hasłem uczniowie klas pierwszych 

i drugich, którzy w październiku tego roku dołączyli do „Szkolnego koła 

modelek i modeli” prezentowali prace zaprojektowane, uszyte 

i wystylizowane przez uczniów uczących się w zawodzie technik 
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przemysłu mody. Pokaz przygotowywali uczniowie pod czujnym okiem 

opiekuna „Szkolonego koła modelek i modeli” Pani Ewy Tomaszewskiej. 

 

Przygotowania trwały od października tego roku szkolnego, a odbył się 

w szkolnej pracowni przystosowanej do profesjonalnych pokazów. 

Z powodu obowiązujących obostrzeń nie było widzów został natomiast 

nagrany i udostępniony na stronie szkoły i w mediach 

społecznościowych. 

Każde takie wydarzenie jest okazją do sprawdzenia umiejętności 

praktycznych uczniów szkoły kształcących się w zawodach: technik 

przemysłu mody, technik stylista, technik fotografii i multimediów oraz 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej. 

Mamy nadzieję, że zaprezentowane zdjęcia zachęcą do zajrzenie na 

stronę internetową szkoły www.zspm.net, by obejrzeć relacje z pokazu. 

http://www.zspm.net/
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Maria Michalak jest konsultantem w Łódzkim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Ewa Tomaszewska jest 

nauczycielem w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi. 

Zdjęcia: z zasobów szkoły.  
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Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi 

Kształcić, tworzyć, działać, inspirować… 

Dorota Stefaniak 

 

To słowa, które nam – nauczycielom towarzyszą na co dzień. Od lat wielu 

nauczycieli Zespołu Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi nie tylko kształci, 

ale działa, wspólnie z uczniami tworzy, a przede wszystkim inspiruje. 

Inspiruje młodych ludzi do pracy nad sobą, do budowania pozytywnych 

relacji, do wzajemnego szacunku, otwartości, kreatywności, do 

krytycznego myślenia. O tych „umiejętnościach globalnych” i wszelkich 

działaniach, które sprzyjają ich rozwojowi piszą w artykułach poniżej 

panie: Małgorzata Krajewska-Nieckarz, Dorota Lewińska i Bogusława 

Wielkopolan. Ja napisałam krótko o zawodowych „poczynaniach” szkoły 

i kolejnych firmach, które udało nam się zaprosić do wzajemnej 

współpracy.  
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Patronat firmy Immergas Polska Sp. z o.o. 

W dniu 7 października 2021r. podpisaliśmy patronat z firmą Immergas 

Polska Sp. z o.o. Firmę reprezentowała pani dyrektor Beata Wójcik. 

Podpisanie patronatu odbyło się w pracowni dedykowanej firmie i dzięki 

niej wyposażonej. Patronat został podpisany m.in. w obecności Anny 

Kuś-Kasprzak - Inspektor Wydziału Edukacji i Agaty Kobylińskiej 

Pełnomocniczki ds. Dzieci i Młodzieży przy Prezydencie Miasta Łodzi. 

Firma Immergas już od paru miesięcy wspiera szkołę i nasze działania, 

doposaża w sprzęt dydaktyczny służący do kształcenia techników OZE, 

funduje nagrody. W trakcie uroczystości pani Joanna Kozielska-

Sieczkowska wręczyła nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. 

Całe przedsięwzięcie ze strony szkoły koordynowała pani Monika 

Kasprzak, która przygotowała uczniów do konkursu i czuwała nad 

przygotowaniem pracowni. W tym dniu odbyło się także szkolenie dla 

naszych uczniów nt. systemów grzewczych i pomp ciepła. Mamy 
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nadzieję, że podpisanie patronatu rozpoczyna długą i bardzo dobrą 

współpracę z firmą. 

Patronat Polskiej Grupy Farmaceutyczneją S.A. 

Początek 2022r. rozpoczęliśmy podpisaniem patronatu z Polską Grupą 

Farmaceutyczną S.A. Firma „sąsiaduje” z nami na terenie Teofilowa. 

Dla nas to ogromna satysfakcja, ponieważ przedstawiciele PGF S.A. sami 

zgłosili się do nas z propozycja współpracy, słysząc dobre opinie o nas 

i dostrzegając potencjał zawodowy w kierunkach, w których kształcimy 

naszych uczniów.  

Jestem pewna, że z podjętych działań będą zadowolone obie strony. 

Szereg inicjatyw, które są podejmowane w ZSET to efekt zaangażowania 

nauczycieli aktywnych, kierujących swoje działania na kształtowanie 

społecznych postaw młodych ludzi. To ogromna przyjemność kierować 

zespołem, w którym nauczyciele perfekcyjnie łączą pracę dydaktyczną 

z pasją i zaangażowaniem dla szkoły i jej uczniów; którzy stają dla nich 

prawdziwymi autorytetami i mentorami. A działania, tworzenie, 

inspirowanie stają się udziałem każdej ze stron tej „szkolnej układanki”. 

Dorota Stefaniak jest dyrektorką Zespołu Szkół Edukacji Technicznej 

w Łodzi. 

Dzień Języków Obcych na Wareckiej 

Małgorzata Krajewska-Nieckarz 

Wymagania współczesnego świata i nieustające zmiany sprawiają, że 

młodzież stoi przed koniecznością rozwijania nowych kompetencji 

i umiejętności. Zmieniające się technologie, zmiany społeczne, w tym 

demograficzne, ekonomiczne i ekologiczne powodują, że zasadniczym 

przeobrażeniom ulegają wymagania rynku pracy i w konsekwencji 

oczekiwania, jakim muszą sprostać absolwenci pragnący znaleźć 
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zatrudnienie w organizacjach. Globalizacja sprawia, ze następuje 

niespotykany dotychczas przepływ kapitału, dóbr i usług. Wraz 

z rozwojem technicznym, upowszechniają się innowacje. 

 

Znacząco wzrasta rola współpracy międzynarodowej, co w firmach 

skutkuje koniecznością współpracy i integracji ludzi z różnych kręgów 

kulturowych. Uczniowie obok nabywania umiejętności technicznych, 

pozwalających na skuteczne konkurowanie na rynku pracy, powinni 

równolegle nabywać i rozwijać umiejętności nazywane dziś 
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„umiejętnościami globalnymi”. Należą do nich umiejętności społeczne: 

komunikacja i współpraca, kreatywność i krytyczne myślenie, 

kompetencje międzykulturowe i zarządzanie własnymi emocjami oraz 

umiejętności cyfrowe. 

Niewątpliwie szkolne wydarzenia, akcje i konkursy organizowane 

w Zespole Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi koordynowane przez 

nauczycieli sprzyjać mogą rozwojowi umiejętności „globalnych”. 

Uczniowie zostają zaangażowani w wydarzenia, dzięki którym rozwijają 

umiejętności: komunikacji, stają przed twórczymi wyzwaniami rozwijając 

swoją kreatywność, a także stają się wrażliwi i otwarci na różnorodność 

kulturową. 

Jednym z wydarzeń, które rokrocznie cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem młodzieży jest organizowany przez nauczycielki 

języków „Dzień Języków Obcych na Wareckiej”. Wydarzenie to ma już 

swoją historię i wpisuje się w obchody Europejskiego Dnia Języków, który 

jest organizowany każdego roku z inicjatywy Rady Europy. Naszym 

przesłaniem jest promowanie nauki języków i różnorodności kulturowej, 

z jaką dziś na korytarzach szkolnych spotykają się nasi uczniowie. 

Każdego roku, Dzień Języków na Wareckiej obchodzony jest w innej 

formule. Trzy lata temu towarzyszyły mu konkursy i zabawy na sali 

gimnastycznej, w których brały udział wszystkie klasy. Sala była 

udekorowana flagami z różnych zakątków świata, a uczniowie 

uczestniczyli w ogólnoszkolnym turnieju wiedzy i umiejętności. 

Kolejny rok obchodów Dnia Języków, uczciliśmy wykorzystując 

technologię ICT. W grze terenowej, którą zorganizowała pani Dorota 

Lewińska, uczniowie musieli uważnie śledzić wskazówki odczytywane 

w aplikacji i rozwiązywać zaszyfrowane wiadomości oraz odpowiadać na 

pytania, aby dotrzeć do celu. Konkurs cieszył się ogromnym 

powodzeniem, a uczniowie którzy wzięli w nim udział skupiali na sobie 

uwagę kolegów, dzięki swoim przebraniom. Każdy uczestnik gry był 

przebrany w strój z innego zakątka świata. 
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We wrześniu 2021 roku, w ramach obchodów Dnia Języków odbył się 

konkurs radiowy, w którym uczestniczyło ponad stu uczniów, a nawet 

kilku zainteresowanych nauczycieli. W celu przeprowadzenia konkursu 

muzycznego, którego pomysłodawczynią była pani Małgorzata 

Krajewska-Nieckarz, wykorzystano obsługiwany na co dzień przez 

uczniów radiowęzeł szkolny, z którego podczas przerw rozbrzmiewała 

muzyka z różnych stron świata. Już kilka dni przed konkursem, uczniowie 

klasy III Tmo nagrali profesjonalny spot reklamowy promujący 

nadchodzące wydarzenie. W szkole zawisły plakaty i dekoracje wykonane 

przez panią Bogusławę Wielkopolan, a w centralnym miejscu szkoły 

stanęła ogromna dekoracja: największa w szkole drabina, a na niej 

wykonane przez uczniów pani Marzeny Kwiecień flagi różnych państw. 

Na ekranie multimedialnym przed gabinetem pani dyrektor wyświetlana 

była prezentacja multimedialna, prezentująca piękne zakątki naszego 

globu, europejskie stolice, miasta i zabytki. Uczniowie, wyposażeni 

w karty do głosowania, podczas każdej przerwy śledzili w jakim języku 

śpiewają wykonawcy piosenek. Oprócz zapisania odpowiedzi na kartach, 

należało również odczytać fragmenty tekstów, które opracowała 

mgr Izabela Czyżewska i odgadnąć w jakim języku zostały napisane. 

Rozbrzmiewająca muzyka z różnych stron świata, kolorowe flagi 

i entuzjazm kolegów spowodował, że uczniom udzielił się pełen emocji 

nastrój współzawodnictwa, ale i twórczej współpracy. Nauczycielki 

języków obcych w strojach z różnych kontynentów czuwały nad 

przebiegiem konkursu, a potem nad sprawiedliwym obdarowaniem 

laureatów i finalistów drobnymi nagrodami upamiętniającymi to 

wydarzenie. 

Dzięki opisanym wydarzeniom szkolnym, uczniowie Zespołu Szkół 

Edukacji Technicznej uczą się nie tylko, jak zdobywać wiedzę i rozwijać 

się, ale przede wszystkim, jak żyć we wspólnocie szkolnej i poza nią; jak 

pomagać innym. Rozwijają indywidualne zainteresowania profesjonalne, 

ale mają również okazję współpracować poza klasą, dostrzegać innych, 

budować wzajemny szacunek i zrozumienie. Stają się kompetentni 

i rozwijają umiejętności profesjonalne potrzebne do wykonywania 
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zawodu, ale również umiejętności miękkie:  współpracę, kreatywność, 

otwartość na różnorodność kulturową, podejmowania działań 

dedykowanych innym. Rozwijają umiejętności niezbędne młodemu 

człowiekowi w świecie pełnym wyzwań. 

 

Małgorzata Krajewska-Nieckarz jest nauczycielką języka angielskiego 

Zespołu Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi. 
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Nasza wyjątkowa Warecka 

Bogusława Wielkopolan 

Wszyscy zapytani o zadania szkoły natychmiast jesteśmy w stanie podać 

ich kilka - szkoła ma mianowicie dbać o integralny rozwój intelektualny, 

poznawczy, społeczny i emocjonalny uczniów. My nauczyciele staramy 

się przekazać naszym uczniom jak najwięcej wiedzy z nauczanego przez 

nas przedmiotu, przygotowujemy ich do konkursów i olimpiad, na 

których osiągają sukcesy, dokładamy wszelkich starań, by stali się oni 

dobrze wykształconymi pracownikami, właścicielami firm czy studentami 

wyższych szkół technicznych. 

Aczkolwiek, aby to wszystko nam się udało, byśmy mogli zarazić uczniów 

nauką, dzielić się z nimi naszymi doświadczeniami, wnieść w ich 

osobowość jakiekolwiek wartości należy spełnić kilka warunków. Szkoła 

musi przede wszystkim stać się miejscem przyjaznym. Poza nauką uczeń 

musi tu znaleźć dla siebie sprzyjającą przestrzeń do budowania relacji 

z rówieśnikami, partnerskich relacji uczeń – nauczyciel, opartych na 

szacunku, zaufaniu, otwartości. Musimy pozwolić uczniom 

współdecydować i współorganizować życie szkolne, robić różne rzeczy 

razem, być autentycznym przykładem i partnerem w działaniu. 

Jak to wygląda u nas, na Wareckiej? 

Mural 

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022 udało nam się 

zrealizować wspólnie z uczniami wiele atrakcyjnych działań. Zaczęliśmy 

mocno, wykorzystując piękną, wrześniową pogodę. Uczniowie dali upust 

swoim myślom, pomysłom i zdolnościom, sięgnęli za farby i spraye i 

stworzyli coś dla siebie – mural na ścianie od strony boiska szkolnego, 

wyrażający ich samych jako najczęstszych użytkowników tej przestrzeni. 

Mural musiał być uniwersalny, etyczny, apolityczny i nie nawiązujący do 

religii. I udało się - świeżość umysłu, młodzieńcza kreatywność i chęci 
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zaangażowania się uczniów naszego technikum złożyły się na to, że 

powstał naprawdę fajny efekt końcowy. 
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Podejście uczniów do wykonania tego projektu było bardzo 

profesjonalne. Najpierw powstawały szkice, odbyło się spotkanie 

z właścicielem agencji reklamowej, absolwentem ASP, który dał 

wskazówki do malowania na ścianie (sam zresztą kiedyś zajmował się 

street artem), uczniowie przygotowywali ściany, relacjonowali na fb, a co 

najważniejsze przy tym wszystkim bardzo dobrze się bawili – na luzie, 

przy muzyce, wspólnych rozmowach, nagrywając filmiki. Niektórzy 

uczniowie zazdrośnie patrzyli, inni odważnie dołączali do grona 

malujących, na przerwach ciekawi prac zaglądali do nas uczniowie 

i nauczyciele. Pomysłodawcą i opiekunem akcji była nauczycielka języka 

niemieckiego Bogusława Wielkopolan. 
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Projekt edukacyjno-językowy w Szwajcarii 

W październiku grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w projekcie 

edukacyjno-językowym w Szwajcarii. Wraz z rówieśnikami z Niemiec 

i Szwajcarii mieli okazję uczestniczyć w warsztatach, które miały na celu 

poznanie siebie i podnoszenie własnej samooceny, poznanie krajów 

rówieśników i szlifowanie języka angielskiego. Integrująca się młodzież 

rozmawiała o akceptacji, szacunku i pokoju na świecie. Podawali 

propozycje rozwiązań problemów współczesnego świata, mówili głośno, 

co ich martwi, a co cieszy. Uczniowie wspólnie przygotowali 

i wyemitowali audycję radiową, którą można było usłyszeć w Internecie. 

W wolnych chwilach wychodziliśmy w góry, zwiedzaliśmy okolicę, 

nawiązywaliśmy znajomości. Uczniowie bardzo chętnie opowiadali 

o swoich wrażeniach z zajęć, wspólnie z nauczycielami grali w gry 

zespołowe czy dyżurowali w stołówce. Wyjazd ten pozwolił naszej 

młodzieży rozwinąć skrzydła i poczuć się obywatelami świata. 

Organizatorem wyjazdu i opiekunem w Szwajcarii była pani Bogusława 

Wielkopolan. 
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Maraton Pisania Listów Amnesty International 

Powróćmy jednak do tego, co dalej działo się w murach naszej szkoły. 

Chcąc przybliżyć naszym uczniom, jakie mają prawa jako nieletni 

obywatele Polski, w szkole odbyła się akcja informacyjna, a zaraz za nią 

włączenie się naszej szkoły do Maratonu Pisania Listów Amnesty 

International w obronie osób, których prawa zostały złamane, a te 

niesłusznie pozbawione wolności. Pewnego popołudnia uczniowie 

i nauczyciele zmobilizowali siły, by razem w miłej atmosferze przy 

herbacie i ciasteczkach walczyć o prawa ludzi. To był dobry czas 

spędzony z naszymi uczniami, dużo rozmów, wymiana opinii, wspólna 

sprawa, wspólny cel. Akcję tą przeprowadziły panie: Bogusława 

Wielkopolan i Tatiana Przybyłowska. 

 

Licytacja świąteczna na rzecz dzieci z łódzkiego hospicjum 

Ciekawą inicjatywą w naszej szkole łączącą uczniów i nauczycieli była 

licytacja świąteczna na rzecz dzieci z łódzkiego hospicjum. 

Pomysłodawcami i wykonawcami tej akcji byli nasi nauczyciele: 

Aleksandra Mikołajczyk i Damian Mikołajczyk. Pani dyrektor, nauczyciele, 

panie psycholog i pedagog wystawili dla uczniów na aukcję fanty - swoje 

propozycje kulinarne (np. wypieki, sałatki, bigos i in.) i propozycje 
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spędzania wspólnie wolnego czasu (np. nauka gry w brydża, partia 

szachów, trening personalny, mecz FIFA czy tydzień bez kartkówki dla 

klasy oraz wiele innych). Uczniowie licytowali, ceny nieustannie rosły, 

szkolny radiowęzeł donosił na przerwach o aktualnych stawkach, 

w szkole wrzało, atmosfera nie dość, że świąteczna, to w dodatku 

napięta, by zdążyć wylicytować coś dla siebie. Do akcji włączyli się nawet 

absolwenci szkoły, licytowali online. To była świetna współpraca, zabawa 

w szczytnym celu. 

 

W ten sposób budujemy na Wareckiej dobre relacje z naszymi uczniami, 

staramy się ich inspirować, stwarzamy im przestrzeń do działania 

i angażujemy się wraz z nimi. Taki nasz pomysł na przyjazną atmosferę 

w szkole. 
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Bogusława Wielkopolan jest nauczycielką języka niemieckiego w Zespole 

Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi. 

Rekomendacja Dorota Stefaniak, dyrektorka Zespołu Szkół Edukacji 

Technicznej w Łodzi. 

Practice makes perfect - czyli jak zachęcić uczniów do 

nauki języków obcych  

Dorota Lewińska 

 

Nic tak nie motywuje do nauki języków obcych, jak międzynarodowe 

towarzystwo, dlatego też, wspólnie z nauczycielką języka niemieckiego 

Izabelą Czyżewską od kilku już lat dbamy o to, by nasi uczniowie mieli 

okazję spotkać się z młodymi ludźmi z nawet najdalszych zakątków 

Europy. Dzięki współpracy z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego gościliśmy w naszej szkole wolontariuszy z Włoch, Turcji, 
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Hiszpanii, Macedonii, Słowenii, a w tym roku również z Gruzji i Armenii, 

przebywających w Polsce w ramach programu European Voluntary 

Service. 

Nasza współpraca opiera się zawsze na dwóch spotkaniach z tą samą 

grupą wolontariuszy. Podczas pierwszego spotkania, to właśnie goście 

opowiadają swoje historie; czym się w Polsce zajmują, dlaczego 

zdecydowali się na udział w tego typu projekcie, co im daje praca 

w ramach wolontariatu, jakie warunki należy spełnić, by móc zostać 

jednym z uczestników programu EVS i, ku zawsze ogromnemu zdziwieniu 

młodzieży, dlaczego wybrali właśnie nasz kraj. Chociaż na początku 

uczniowie zazwyczaj czują się trochę onieśmieleni koniecznością 

porozumiewania się w języku angielskim (główny język komunikacji 

w trakcie spotkań), otwartość, pozytywna energia oraz zaangażowanie 

ze strony wolontariuszy sprawia, że pierwsze spotkanie zawsze kończy 

się oprowadzaniem gości po budynku szkoły, oczywiście z naszymi 

uczniami w roli przewodników. 

Drugie spotkanie o mniej formalnym charakterze z przerwą na kawę 

i ‘coś słodkiego’ odbywa się zazwyczaj kilka tygodni później. W trakcie 

zajęć uczniowie wspólnie z wolontariuszami rozwiązują przygotowane 

przez nas wcześniej zadania związane z szeroko pojętą kulturą krajów 
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pochodzenia gości oraz Polski, które często są jedynie pretekstem do 

dyskusji  tak naprawdę o wszystkim. Zdarzało nam się już więc 

rozmawiać o stereotypach, tradycjach świątecznych, sporcie, a nawet 

nietypowych nazwach miejscowości. Po każdym takim spotkaniu, 

jesteśmy pod wrażeniem wiedzy o naszym kraju, jaką udaje się zdobyć 

wolontariuszom po zaledwie kilku miesiącach pobytu w Polsce. 

Dzięki tym spotkaniom nasi uczniowie mają okazję nie tylko szlifować 

język angielski, ale również, a może przede wszystkim budować poczucie 

własnej wartości, pokonywać własne ograniczenia zmuszając się do 

wyjścia ze swojej strefy komfortu oraz uczyć się tolerancji. I chociaż 

organizacja tego typu przedsięwzięć wymaga pewnej kreatywności oraz 

elastyczności, zwłaszcza w dobie nauczania zdalnego, wspólnie 

z koleżanką germanistką oraz naszymi uczniami z niecierpliwością 

oczekujemy kolejnego spotkania już wkrótce. 

Dorota Lewińska jest nauczycielką języka angielskiego w Zespole Szkół 

Edukacji Technicznej w Łodzi. 

Rekomendacja Dorota Stefaniak, dyrektorka Zespołu Szkół Edukacji 

Technicznej w Łodzi. 
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Pracownia Edukacji Przedszkolnej 

i Wczesnoszkolnej 

Materiały metodyczne „Inspiracje na włączanie języka 

angielskiego do praktyki przedszkolnej" 

Elżbieta Ciesiołkiewicz 

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

powstały materiały metodyczne wygenerowane przez nauczycielki 

zaangażowane w działania Zespołu Zadaniowego „Preschoolers Learn 

English”. Materiały zawierają propozycje wykorzystania gier 

dydaktycznych w edukacji językowej małego dziecka, pomysły na zabawy 

uatrakcyjniające zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu, inspiracje 

na wykorzystanie historyjek obrazkowych w utrwalaniu słownictwa, bank 

narzędzi i zasobów cyfrowych przydatnych w pracy z dziećmi oraz opisy 

niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych. 
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Pracownia Edukacji Humanistycznej 

Praca Zespołu Metodycznego Nauczycieli Liderów 

Edukacji Filmowej 

Danuta Górecka 

Zespół Metodyczny Nauczycieli Liderów Edukacji Filmowej, podczas 

swojego spotkania dyskutował o edukacyjnej wartości wideoklipów 

i sposobach ich wykorzystania w pracy z młodzieżą (Teledysk – jego 

historia, miejsce w kulturze i edukacyjna przydatność). 

Przygotowano pakiet materiałów wspierających poświęcony historii 

teledysku oraz dokonaniom Yacha Paszkiewicza – wybitnego polskiego 

twórcy tej formy sztuki filmowej. 

Podczas zajęć oglądano wybrane teledyski, które mogłyby być punktem 

wyjścia dla ciekawych zajęć edukacyjnych i tworzono konspekty 

z wykorzystaniem tych atrakcyjnych dla młodzieży tekstów kultury. 

Spotkaniu zorganizowano wspólnie z Centralnym Gabinetem Edukacji 

Filmowej. 

Danuta Górecka jest koordynatorem działań. 

Jak ciekawie pracować z lekturą szkolną 

Ewa Sztombka, Danuta Górecka  

Kolejna propozycja Pracowni Edukacji Humanistycznej to warsztaty 

adresowane do wszystkich nauczycieli języka polskiego szkół 

ponadpodstawowych na temat Jak ciekawie pracować z lekturą szkolną 

(na przykładzie noweli Bolesława Prusa „Z legend dawnego Egiptu”)?, 

podczas których: 
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 dyskutowano na temat skutecznych metod i technik pracy 

z utworem literackim (np. organizacji zajęć z wykorzystaniem analizy 

SWOT, piramidy potrzeb, sketchingu, techniki „rybi szkielet”, 

różnych formatów dyskusji), 

 szukano kontekstów literackich pogłębiających interpretację noweli 

(m.in. omówiono różne fazy rozwoju gatunku literackiego, jakim jest 

nowela, przedstawiono artykuł prof. Ireneusza Opackiego „Gra 

symetrii”, przywołano słuchowisko radiowe opublikowane w kanale 

YouTube), a także 

 tworzono zadania i ćwiczenia przygotowujące młodzież do 

odczytania tekstu na wielu poziomach interpretacyjnych. 
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Pracownia Edukacji Europejskiej i Regionalnej 

Zadawać czy nie zadawać? - prace domowe 

w kształceniu historycznym i obywatelskim" 

Barbara Wrąbel, Aneta Rapalska, Barbara Muras 

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

prowadzone są dyskusje i organizowane spotkania, w trakcie których 

rozważane są zalety i wady (plusy i minusy) wykorzystywania w procesie 

kształcenia pracy domowej. 

W trakcie spotkania zorganizowanego dla nauczycieli historii 

przedstawiono cechy wartościowej pracy domowej, formy prac 

domowych służące efektywnemu uczeniu się oraz sposoby oceniania 

prac domowych. 

Zaprezentowano przykłady prac domowych z historii i wiedzy 

o społeczeństwie m.in rolę „prasówki” w edukacji obywatelskiej. 

Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami 

w opracowywaniu prac domowych dla uczniów. Działania będą 

kontynuowane. 

Barbara Wrąbel jest nauczycielem konsultantem  Aneta Rapalska 

i Barbara Muras, to doradcy metodyczni w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
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Ośrodek Zarządzania w Edukacji 

Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły- w trosce 

o przyszłość edukacji 

Mariola Zajdlic 

Wśród wielu zadań Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego, związanych z doskonaleniem zawodowym 

nauczycieli, ważną rolę odgrywają spotkania kadry zarządzającej szkół 

i placówek. Za niezwykle wartościowe przedsięwzięcie należy uznać, 

powołane przez Dyrektora ŁCDNiKP: Akademię Twórczego Dyrektora 

Szkoły Podstawowej i Akademię Twórczego Dyrektora Szkoły 

Zawodowej. Opiekę nad ATDS sprawuje Mariola Zajdlic – kierownik 

Ośrodka Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP we współpracy z Grażyną 

Adamiec – konsultantem ŁCDNiKP. 

 

Do Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej należą 

dyrektorzy wiodących łódzkich szkół: Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana 

Kochanowskiego Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Łodzi , Szkoły 

Podstawowej nr 35 im. Mariana Piechala, Szkoły Podstawowej nr 44 
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im. prof. Jana Molla w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Łodzi , 

Szkoły Podstawowej nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego, Szkoły 

Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łódzkich, Szkoły 

Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 2 w Łodzi i Szkoły Podstawowej nr 26 im. Armii „Łódź” w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Łodzi. 

 

Akademię Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej tworzą dyrektorzy: 

Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich, 

– Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, 

Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Techniczno-

Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zespołu Szkół 

Rzemiosła im. Jana Kilińskiego i Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi. 

Cykliczne spotkania tego znakomitego gremium są okazją do dyskusji na 

tematy związane z zagadnieniami istotnymi dla współczesnej edukacji, 

do wymiany doświadczeń, promowania przykładów dobrych praktyk 

w zakresie zarządzania szkołą a także do doskonalenia umiejętności 

zarządczych i kreowania zmian w edukacji. 

Pan Janusz Moos, dyrektor ŁCDNiKP, zgodnie z tradycją, rozpoczyna 

każde spotkanie krótkim wykładem inaugurującym Akademię. W swoich 
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wystąpieniach wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność 

wykorzystywania przez szkoły strategii edukacyjnych, zaczerpniętych 

z konstruktywizmu, w którym układ czynności nauczyciela ma na 

względzie edukację dla radości i samodzielności uczącego się. Edukacja 

w nowoczesnej szkole powinna być nastawiona na dyskurs, na 

dialogowanie. 

 

Pan Dyrektor przypomniał Członkom Akademii postać profesora 

Tadeusza Nowackiego, znamienitego pedagoga, twórcy pedagogiki pracy 

w Polsce, który, w swojej pracy „Tworząca ręka”, podkreślał znaczenie 

„robót ręcznych”. Manualizm, jako kierunek w pedagogice, przypisujący 

szczególną rolę pracy ręcznej w procesie kształcenia i wychowania, jest 

wyjątkowo ważny w koncepcji szkoły, jaką należałoby promować. 

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni i specjaliści powinni także 

kłaść nacisk na kształtowanie umiejętności komunikacyjnych uczących 

się, umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętności zawodowych, 

bazując przy tym na wartościach i postawach nacechowanych 

ciekawością poznawczą i odwagą. Nie do przecenienia są takie działania, 

w których do przygotowania i realizacji procesu kształcenia wykorzystuje 

się instrumentarium IT i najnowsze tendencje w dydaktyce. 
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Świadomość, na czym polega proces uczenia – uczenia się, czerpanie 

radości z uczestnictwa w tym procesie i umiejętności tutorskie 

pedagogów, to elementy, dzięki którym uczniowie łatwiej będą 

adaptować się do nowych sytuacji i będą dobrze przygotowani do 

przyszłości. Wystąpienia Dyrektora ŁCDNiKP są dla uczestników spotkań 

Akademii inspiracją do odważnego inicjowania zmian w edukacji, do 

podejmowania działań, zmierzających do wdrażania innowacji 

organizacyjnych i metodycznych, czego efektem powinno być 

rozluźnienie gorsetu klasowo-lekcyjnego i zbudowanie dobrego klimatu 

szkoły. 

Każde ze spotkań połączonych Akademii poświęcone jest z reguły 

jednemu tematowi wiodącemu. Debatowano między inni nad 

zagadnieniem integracji kształcenia ogólnego i zawodowego. Zwracano 

uwagę na to, jak ważne jest właściwe prowadzenie orientacji zawodowej 

i doradztwa zawodowego już przedszkolach i szkołach podstawowych, 
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dzięki czemu kandydat do szkoły ponadpodstawowej będzie dobrze 

przygotowany do wyboru dalszej drogi kształcenia. Szkoły zawodowe są 

gotowe na przyjęcie chętnych do zdobywania różnych kwalifikacji 

w ramach branż, a dyrektorzy tych szkół poinformowali, że intensyfikują 

działania, aby zainteresować młodzież i rodziców kształceniem w ich 

szkołach. Zajęcia otwarte dla uczniów szkół podstawowych, warsztaty 

zawodoznawcze, dni otwarte, targi, konkursy i inne przedsięwzięcia 

w obszarze doradztwa i promocji szkół zawodowych, to dobra droga do 

przygotowania ucznia do podejmowania świadomych decyzji, 

dotyczących własnej przyszłości. Połączone Akademie zgodnie 

stwierdziły, że wyzwaniem współczesności jest potrzeba koordynacji 

działań w relacji szkoły podstawowe – szkoły zawodowe – 

pracodawcy/rynek pracy. 

 

Spotkania ATDS odbywają się w siedzibie Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w szkołach, 

a w ostatnim czasie – online. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła 

uczestnikom wizyta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi, 

w strukturze którego funkcjonuje Szkoły Podstawowej nr 202 im. Jana 

Pawła II. Członkowie Akademii odwiedzili także Zespół Szkół Edukacji 
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Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Wareckiej 

i Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich 

przy ulicy Franciszkańskiej. Podczas tych spotkań studyjnych dyrektorzy 

i zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia nowoczesnych, 

znakomicie wyposażonych szkół, warsztatów szkolnych i pracowni 

zawodowych. 

 

Rok szkolny 2020/2021 przyniósł kontynuację sytuacji, z jaką edukacja 

mierzyła się już w roku poprzednim. Pandemia i ograniczenia nią 

spowodowane determinowały działania szkół i placówek, wymagały 

zmiany podejścia do wielu aspektów ich funkcjonowania. Członkowie 

Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej i Akademii 

Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej żywo dyskutowali na temat 

implementowania założeń konstruktywizmu do praktyki szkolnej podczas 

edukacji zdalnej. Ekspertem w tej dziedzinie okazała się Anna Koludo, 

wicedyrektor ŁCDNiKP, która podczas swoich wystąpień mówiła często 

zarówno o konstruktywizmie, jak i o wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii podczas edukacji zdalnej. 
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Ważnym zagadnieniem, wokół którego toczyła się dyskusja jednego ze 

spotkań w roku szkolnym 2020/2021, było zarządzanie w czasach 

niepewności. Należy zauważyć, że dyrektorom szkół nieobce jest 

poczucie zagubienia i niepewności. Szczególnie niepewność relacji 

i niepewność efektu mogą wpływać na sposób zarządzania szkołą. 

Twórczy dyrektorzy zdają sobie też sprawę, że nie ma odwrotu od 

przywództwa cyfrowego. Muszą zadbać o doskonalenie takich 

kompetencji, jak zwinność, elastyczność, ciekawość i nastawienie na 

uczenie się. Dostrzegają, jak istotne jest poszukiwanie okazji do 

wdrażania innowacji. Na razie dyrektorzy i zespoły pracownicze szkół 

powinni umieć odnajdywać się w zmianie. Największym wyzwaniem jest 

bowiem niepewność jutra. Pandemia nauczyła kadrę zarządzającą szkół 

ciągłej gotowości do zmiany i pokory wobec nieprzewidywalnych 

zdarzeń. Dyrektor szkoły musi znaleźć równowagę pomiędzy wspólnym 

podejmowaniem decyzji, akceptacją wkładu innych a szybkością 

podejmowania decyzji. Z tym wiąże się ryzyko. Jeżeli dyrektor potrafi 

rozpoznać to ryzyko na tyle, że nie powoduje ono dyskomfortu, to 

z pewnością podejmie się wdrażania innowacji. Zgodzono się, że istotna 

jest umiejętność patrzenia ponad własną organizację i obecną 

rzeczywistość, wychodzenie poza standardy. W czasach niepewności 

szczególnie ważna jest także otwartość na ludzi i ich potrzeby. 

Członkowie Akademii Twórczego Dyrektora zwracali uwagę, że 
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niezbędne jest rozumienie wpływu pracy zdalnej i działania 

w wirtualnych zespołach nauczycieli i uczniów, korzystanie z różnych 

narzędzi do zarządzania i komunikowania się, rozumienie 

i uwzględnianie różnice indywidualnych i potrzeb osób, którym 

przewodzi dyrektor. 

Dyrektor - lider musi bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że sposób 

komunikowania się, motywowania i zarządzania wydajnością wymaga 

elastyczności. Członkowie Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły 

stwierdzili, że praca zdalna to umiejętność, którą należy doskonalić. 

Podczas spotkań niejednokrotnie dyskutowano też o motywacji 

i zachowaniu optymistycznej postawy, jako jednej z podstawowych zasad 

jej budowania. Okres edukacji zdalnej to czas wyzwań i pewien rodzaj 

egzaminu z zarządzania. Dyrektorzy muszą radzić sobie z izolacją, 

z niepewnością przyszłości, z motywowaniem i angażowaniem 

nauczycieli, będących non stop online, a także z zarządzaniem własnymi 

emocjami. W czasie turbulencji niezbędne są: dynamika, równowaga, 

odwaga i dialogowanie, czyli umiejętności integrowania przeciwieństw. 

Dyrektorzy, pamiętając o swoim dobrostanie, gotowi są prototypować 

nowe rozwiązania, sprawdzać je w działaniu, projektować przyszłość 
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i zarządzać zmianą. Podczas jednego ze spotkań członkowie Akademii 

Twórczego Dyrektora i zaproszeni Goście dyskutowali na temat, jak 

mądrze powrócić do edukacji stacjonarnej. Zastanawiano się, czy są 

sposoby na poradzenie sobie z permanentnym stresem, presją, słabym 

nastrojem, trudnymi relacjami interpersonalnymi czy uzależnieniem od 

technologii. Bezdyskusyjny jest bowiem fakt, że pandemia pozostawiła 

ślad w każdym obszarze życia, w szczególności w edukacji. Dyrektorzy 

próbowali odpowiedzieć na pytania związane między innymi z redukcją 

szkód i wykorzystaniem zaistniałej sytuacji do zaprojektowania rozwoju. 

Do powrotu do równowagi w szkole konieczne jest zadbanie o dobrostan 

uczniów i nauczycieli, o kluczowe dla edukacji relacje nauczyciel - uczeń, 

uczeń – uczeń, nauczyciel – nauczyciel, dyrektor– nauczyciele - 

pracownicy - uczniowie. Praca nad dobrostanem to proces długotrwały, 

wymagający zaangażowania i zadbania o zaspokojenie potrzeby rozwoju, 

bezpieczeństwa, samorealizacji i uznania. Członkowie Akademii zgodzili 

się, że szczególnie ważne jest obecnie budowanie wsparcia 

emocjonalnego. 

Działania podejmowane przez twórczych dyrektorów są promowane 

przez ŁCDNiKP. Pierwsi Członkowie ATDS zostali opisani w serii 

wydawniczej „Najlepsi z najlepszych”. Takie opracowania pojawiły się już 

na temat Pani Bogumiły Cichacz – dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 70 

w Łodzi, Joanna Kośki – dyrektorki Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 

w Łodzi i Wiesławy Sobczyk – dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 202 

w Łodzi. 

Przed nami kolejne inspirujące spotkania odnowionej Akademii 

Twórczego Dyrektora Szkoły. 

Mariola Zajdlic jest kierownikiem Ośrodka Zarządzania w Edukacji 

ŁCDNiKP. 

Zdjęcia: Anna Gnatkowska, Mariola Zajdlic. 
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Ośrodek Zarządzania w Edukacji 

Kwalifikacyjny kurs z zakresu Zarządzania Oświatą 

Elżbieta Kolczyńska 

30 czerwca 2021 r. zakończyła się kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego 

z zakresu Zarzadzania Oświatą. Kurs adresowany jest do nauczycieli, 

posiadających stosowne wykształcenie (zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 

dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, 

publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej 

oraz publicznej placówce), zainteresowanych ukształtowaniem 

umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą. 

Szczegółowy plan i program kursu kwalifikacyjnego są zgodne 

z wymogami określonymi w Ramowym Planie i Programie Kursu 

z zakresu Zarządzania Oświatą zatwierdzonym przez ministra 

10 listopada 2015 roku. 

Celem kursu jest kształtowanie umiejętności w zakresie: 

 przywództwa edukacyjnego i stosowanie go adekwatnie do etapu 

rozwoju organizacyjnego szkół, 

 organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako 

organizacji uczącej się, 

 efektywnej współpracy wewnątrz i międzyinstytucjonalnej jako 

podstawy dobrego funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym, 

 zarządzania zasobami ludzkimi, inicjowania, wspierania 

i monitorowania doskonalenia rozwoju zawodowego własnego 

i pracowników, 

 organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu 

ekonomicznego i prawnego, 

 zarządzania własnym rozwojem zawodowym. 
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W ramach kursu uczestnicy odbywają także 26-godzinną praktykę 

kierowniczą, we wskazanych szkołach/placówkach. Dzięki tym zajęciom 

mają okazję przyjrzeć się, jak w praktyce wygląda praca dyrektora. 

Z jakimi problemami musi sobie radzić, jak postępować pod presją czasu, 

jak zarządzać zespołem a także jak wygląda współpraca z organami 

nadzoru pedagogicznego i prowadzącym. 

W roku szkolnym 2020/2021 w zaprojektowanym kursie uczestniczyło 

18 nauczycieli z różnych placówek: przedszkoli, szkół podstawowych, 

liceów, zespołów szkół i centrum zajęć pozaszkolnych. Wśród nich było 

kilkoro wicedyrektorów i pełniących obowiązki dyrektora. Podobnie jak 

ubiegłoroczny kurs ten także miał formy stacjonarną i zdalną. Z jednej 

strony było to dla uczestników dość wygodne, mogli bowiem 

uczestniczyć w zajęciach w komfortowych, domowych warunkach, nie 

tracąc czasu na dojazdy. Z drugiej jednak strony niektóre zajęcia są 

o wiele efektywniejsze, gdy odbywają się w realnym miejscu, przy 

interakcji uczestników. Forma stacjonarna bardziej sprzyja nawiązaniu 

relacji i wpływa na właściwe funkcjonowanie grup wsparcia. Chociaż 

tegoroczny zespół z tym akurat nie miał najmniejszego problemu. 

Uczestnicy szybko nawiązali bardzo dobrą współpracę. Sprawnie 

dokonali podziału na grupy i byli dla siebie autentycznym wsparciem, 

także w kwestiach radzenia sobie z aplikacją TEAMS w ramach platformy 

Office 365. Nie było więc problemu z logowaniem się, dołączaniem 

materiałów czy pobraniem zamieszczanych w plikach dokumentów. Dwa 

pierwsze weekendy zajęć (dotyczące narzędzi TIK w edukacji oraz 

budowania zespołu, komunikacji w zespole, negocjacji i mediacji) odbyły 

się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego, natomiast kolejne miały formę zdalną. W ŁCDNiKP grupa 

spotkała się jeszcze na ostatnich zajęciach, dotyczących zarządzania sobą 

w czasie i korzystania ze wsparcia innych, czyli coachingu, mentoringu 

i innych sieci. 

Zauważyć należy, że taka forma zajęć także dla prowadzących była 

dużym wyzwaniem. Niektórzy musieli dołożyć wielu starań, aby 
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zrealizować treści i podać je w atrakcyjnej formie, możliwej do 

zaakceptowania przez odbiorców usługi. Sądząc po ewaluacji końcowej 

udało się to w dwójnasób. Zajęcia przebiegały w atmosferze pełnego 

zaangażowania, mimo przeciwności w postaci chorób, kwarantanny 

i innych niedogodności. Uczestnicy kursu byli bardzo zainteresowani 

treściami zajęć, podczas spotkań zadawali dużo pytań, byli dociekliwi 

oraz bardzo sumienni. Każde ćwiczenie wykonywali z dużym 

zaangażowaniem, a zadane prace przysyłali do korekty nazajutrz po 

zajęciach. Wytworzyła się szczególna atmosfera życzliwości i przyjaźni. 

Uczestnicy mogli podołać wyzwaniu, jakim było uczestnictwo 

w obszernym godzinowo kursie, nadającym kwalifikacje przy 

jednoczesnym wykonywaniu obowiązków zawodowych i domowych 

właśnie dlatego, że taka była atmosfera. Udział w kursie uświadomił 

wszystkim, że mając wsparcie można naprawdę wiele osiągnąć. Jak 

również pokazał siłę, tkwiącą w grupie. Uczestnicy podkreślali, że tak 

będą starali się budować zespoły współpracowników, gdy staną na czele 

szkoły/placówki. Oprócz konkretnej wiedzy uczestnicy ukończyli kurs 

wyposażeni w wachlarz miękkich umiejętności, niezbędnych do 

kierowania zespołem ludzi. 

O ile w poprzednich latach bardzo często słyszało się, że kurs uświadomił 

nauczycielom, że nie chcą być dyrektorami, tegoroczna edycja ujawniła 

coś przeciwnego. Z perspektywy organizatora widać, że wiele osób 

nadaje się na to niełatwe stanowisko, ma wyjątkowe predyspozycje 

i duże umiejętności by być bardzo dobrym dyrektorem i liderem 

w swoim środowisku. Poza tym absolwenci tegorocznej edycji kursu 

ujawnili się jako bardzo kreatywni i ambitni nauczyciele, mający wiele 

pomysłów na nowoczesną placówkę. Jeśli uda im się zrealizować te 

ambitne plany, o przyszłość łódzkiej oświaty można być spokojnym. 
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Ośrodek Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

Z prac zespołu zadaniowego ds. promocji kierunków 

kształcenia w branży budowlano-instalacyjnej 

Barbara Kapruziak 

Zorganizowano spotkanie zespołu zadaniowego ds. promocji kierunków 

kształcenia w branży budowlano-instalacyjnej. Uczestnicy spotkania 

zapoznali się z mapą szkół kształcących w danych zawodach i ich 

rozmieszczeniem na terenie kraju, przeanalizowali sytuację zawodów na 

rynku pracy, zapoznali się z prognozą zapotrzebowania wg danych GUS 

na wybrane zawody z branży budowlano-instalacyjnej w kontekście 

danych dla całej Polski oraz danych dla poszczególnych województw. 

Analizą objęto następujące zawody (poziom technikum): Technik 

budownictwa, Technik ochrony środowiska, Technik zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, Technik renowacji elementów 

architektury, Technik technologii drewna, Technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej. Nauczyciele biorący udział w spotkaniu dokonali 

analizy „Barometru Zawodów" - jednorocznej prognozy sytuacji 

w zawodach, dzielącej zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone 

i nadwyżkowe. Przedmiotem analizy była prognoza na najbliższy rok, 

dotycząca relacji między dostępnymi pracownikami a potrzebami 

pracodawców w poszczególnych województwach i powiatach. Podczas 

spotkania opracowano krótkie opisy sytuacji omówionych zawodów na 

rynku pracy w Polsce i w województwie łódzkim oraz zaproponowano 

sposoby promocji tych zawodów w regionie łódzkim.  

Opiekunem Zespołu i organizatorem jego pracy jest: Barbara Kapruziak, 

kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 
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Ośrodek Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

Sytuacja zawodów branży budowlano-instalacyjno-

geodezyjnej na regionalnym i krajowym rynku pracy 

Barbara Kapruziak  

O sytuacji zawodów branży budowlano-instalacyjno-geodezyjnej na 

regionalnym i krajowym rynku pracy mówiono w trakcie seminarium dla 

nauczycieli tej branży. Przedstawiono wyniki badań i analiz 

przeprowadzonych przez Zespół Zadaniowy ds. Promocji Kierunków 

Kształcenia w branży budowlano-instalacyjnej na poziomie technikum 

i szkoły branżowej I stopnia. Zaprezentowano prognozy zapotrzebowania 

według danych GUS oraz dane wynikające z analizy „Barometru 

Zawodów”, z uwzględnieniem podziału na zawody deficytowe, 

zrównoważone i nadwyżkowe. Rozważano możliwości wprowadzenia do 

praktyki edukacyjnej nowych zawodów w branży budowlanej 

i instalacyjnej. Podjęto dyskusję nad sposobem wdrożenia zmian 

w kierunkach kształcenia, uwzględniających rozwiązania 

energooszczędne i ekoinnowacje w zrównoważonym budownictwie. 
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Ośrodek Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

Materiały metodyczne dla nauczycieli techniki 

Barbara Preczyńska 

W Pracowni Edukacji Przedzawodowej przygotowano materiały 

metodyczne nt. metod aktywizujących dla przedmiotów technicznych. 

Przygotowanie tych materiałów było poprzedzone analizą podstawy 

programowej z techniki. Nauczyciele techniki podzielili się swoimi 

doświadczeniami ze stosowania metod i form pracy aktywizujących 

uczniów do uczenia się (w tym uczniów ze szczególnymi potrzebami). 

Szczególną uwagę poświęcono metodom praktycznym - projektów 

i tekstu przewodniego. Zwrócono również uwagę na metodę 

problemową wykorzystywaną przy nauce zdalnej JigSaw (puzzle), 

w której dzieli się uczniów na pokoje (Teams) i tworzy grupy ekspertów. 

Zaakcentowano w opracowaniu znaczenie i walory pracy grupowej 

i zespołowej.  

Barbara Preczyńska jest nauczycielem konsultantem w Pracowni Edukacji 

Przedzawodowej. 
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Ośrodek Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

Wizyta studyjna w Łódzkim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

Janusz Moos, Barbara Kapruziak, Paweł Krawczak 

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

zorganizowano wizytę studyjną dla 9 osób - przedstawicieli Biura 

Edukacji m. stołecznego Warszawy oraz dyrektorów szkół zawodowych 

z Warszawy. W trakcie wizyty zaprezentowano gościom specjalistyczne 

laboratoria w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej 

(m.in. laboratoria CNC, robotyki, akwatroniki, tekstroniki, mechatroniki, 

wirtualnej rzeczywistości), omówiono stosowane w Centrum 

nowoczesne systemy kształcenia zawodowego – modułowego 

i modualnego, zaprezentowano strukturę i największe osiągnięcia 

ŁCDNiKP. Podczas dyskusji na temat sytuacji na polskim rynku 

edukacyjnym wyłoniono tematy i obszary, w których warto podjąć 

współpracę w najbliższym czasie. 
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Ośrodek Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

Organizacja procesu uczenia się uczących – sposoby 

motywowania uczniów do uczenia się 

Grażyna Adamiec 

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

przygotowano drugie, poprawione wydanie Budowania porozumienia 

w szkole. Publikację wznowiono dodając podtytuł Organizacja procesu 

uczenia się uczących – sposoby motywowania uczniów do uczenia się. 

Treści poradnika zaktualizowano uwzględniając nowe myśli i koncepcje 

pedagogiczne. 

W 2002 roku mieliśmy wiele nadziei związanych z reformą oświaty 

obejmującej modernizację systemu kształcenia. Dzisiaj też jesteśmy pełni 

nadziei, że kolejne zmiany, choćby takie jak wprowadzenie nowych 

podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego, przyczynią 

się do zaspokojenia potrzeb rozwojowych uczniów tworząc nowe 

możliwości skutecznego przygotowania się do pełnienia przez nich ról 

społecznych i zawodowych. 

Każda z reform odwołuje się do paradygmatu: kształcenie i wychowanie 

w szkole służy wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Szkoła kształcąc 

jednocześnie wychowuje, a wychowując kształci. Może to być możliwe 

pod warunkiem permanentnego doskonalenia przez nauczycieli swojego 

warsztatu pracy.3 Celem funkcjonowania szkoły jest przygotowanie 

uczniów do lepszego rozumienia świata, siebie i innych ludzi. Celem 

                                            

3 Adamiec G. Budowanie porozumienia w szkole. Organizacja procesu uczenia się 

uczących – sposoby motywowania uczniów do uczenia się pod red. J. Moosa. 

ŁCDNiKP. Łódź, 2022. 
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działań nauczycieli jest przygotowanie uczniów do budowania więzi 

międzyludzkich, skutecznego współdziałania w grupie, podejmowania 

decyzji i rozwiązywania problemów w sposób twórczy oraz uczenia się 

przez całe życie. W jaki sposób cele te osiągnąć? W jaki sposób pracować 

z młodzieżą i jak zorganizować zajęcia? To tylko niektóre z pytań, na 

które odpowiedzi znajdziesz w tej publikacji. 

Budowanie porozumienia w szkole. Organizacja procesu uczenia się 

uczących – sposoby motywowania uczniów do uczenia się1 jest 

opracowaniem składającym się z trzech części i zawiera łącznie 

dwanaście scenariuszy zajęć.  

Pierwsza część Rozumienie siebie opisuje techniki pozwalające uczniom 

poznać i docenić samych siebie. Oto tematyka czterech kolejnych zajęć: 

zawarcie kontraktu i uczenie się współpracy; poznanie powodów, dla 

których uczniowie przychodzą do szkoły i w jaki sposób wpływają one na 

stosunek jego do obowiązków szkolnych i osiągane wyniki; określenie 

posiadanych umiejętności, własnych silnych i słabych stron, 

preferowanych systemów reprezentacji oraz umiejętności potrzebnych 

w pracy.  

Druga część Podejmowanie zachowań kreatywnych zawiera informacje 

o sposobach motywowania uczniów do nauki. Pomaga uczniom przejąć 

odpowiedzialność za uczenie się i kierowanie sobą. Korzystając z pięciu 

scenariuszy zawartych w tej części uczniowie poznają narzędzia służące 

do przeprowadzania analizy pracy zespołu; ocenią korzyści płynące 

z pracy zespołowej; zobaczą techniki twórczego myślenia i wykorzystają 

je do twórczego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. 

Uczniowie rozpoznają własny sposób uczenia się oraz opracują 

harmonogram wprowadzania jego zmiany. Ostatnim elementem tej 

części jest poznanie nowych technik pracy umysłowej.  

Część trzecia Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów zawiera 

w dwóch scenariuszach opis narzędzi stosowanych w rozwiązywaniu 

problemów. Są to: burza umysłu oraz diagram ryby. Ponadto znajdują się 

tutaj przykłady zastosowania narzędzi zaprezentowanych w publikacji. 
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Całość opracowania stanowi szeroką panoramę problemów związanych 

z rozwiązywaniem tytułowego zagadnienia. 

Oddając tę publikację w ręce czytelnika chcielibyśmy wesprzeć 

nauczycieli w edukacyjnych poszukiwaniach swojej własnej drogi i życzyć 

otwartości w budowaniu dobrych relacji z uczniami i śmiałości 

w powierzaniu uczniom odpowiedzialności za efekty własnego 

uczenia się. 
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Targi przemysłowe źródłem wiedzy dla edukacji 

Grażyna Adamiec 

Wyznacznikiem światowych trendów gospodarczych są targi 

przemysłowe, na których wystawcy prezentują swoje produkty, projekty, 

najnowsze osiągnięcia i rozwiązania w różnych dziedzinach stanowiących 

ich specjalizację. Pozwalają na bieżąco śledzić sytuację na rynku i szeroko 

prezentować produkty i innowacje potencjalnym użytkownikom. 

Wykorzystywane są do promocji wyrobów, poszukiwania partnerów 

merytorycznych i handlowych. Targi umożliwiają realizację takich celów, 

jak budowanie wizerunku firmy, public relations i reklama. Są platformą 

komunikacji i rozwoju więzi z klientami, miejscem pozyskiwania i 

wymiany informacji pomocnych w podejmowaniu decyzji, źródłem 

wiedzy dla edukacji. 

Korzyści z udziału szkół w wydarzeniach targowych 

Pandemia wpłynęła na wiele aspektów naszego życia. Zakłócone zostały 

procesy inwestycyjne, gospodarcze, finansowe. W gospodarce mamy do 

czynienia z kolejnym rokiem niepewności dla rozwoju branż. Wiele 

imprez, wystaw, targów przemysłowych odbyło się z opóźnieniem, 

niektóre terminy przesunięto inne anulowano. 

Targi odwiedzane przez dzieci, młodzież i dorosłych organizowane są 

z uwzględnieniem działań podejmowanych na rzecz walki z pandemią 

COVID-19. 

Targi przemysłowe to atrakcyjna dla zwiedzających forma dostępu do 

najnowszych rozwiązań techniki i technologii. To interesująca oferta 

wzbogacenia zajęć edukacyjnych, z której korzysta wiele szkół. 

Celem organizowanych przez szkoły wycieczek na targi przemysłowe 

i wystawy jest: 
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 poznanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych 

stosowanych w przemyśle i trendów rozwojowych w danym 

obszarze zawodowym (branży), 

 spotkanie się z przedstawicielami branży ze świata, kraju, regionu, 

 uświadomienie potrzeby doskonalenia umiejętności językowych, 

które dają możliwość komunikowania się z kontrahentami 

krajowymi i zagranicznymi, 

 rozwijanie nowego myślenia o branży, 

 zdobycie inspiracji do tworzenia własnych innowacyjnych 

projektów i rozwiązań, 

 dodatkowo pozyskanie katalogów, produktów, a nawet 

atrakcyjnych gadżetów. 

Udział w targach, wystawach, imprezach wywołuje wiele emocji 

potrzebnych do zakotwiczenia i przetwarzania materiału. Fascynacja, 

zapał, ciekawość, zachwyt ułatwiają zapamiętanie i przechowywanie 

informacji. Zabawowo-kojarzeniowe uczenie się rzeczywistości jest 

jednym z wydajniejszych sposobów zdobywania wiedzy. 

Przykłady korzystania z targów przemysłowych jako efektywnej formy 

zdobywania wiedzy. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi  

Małgorzata Joniuk-Piątkowska 

O korzystaniu z targów przemysłowych jako efektywnej formy 

zdobywania wiedzy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi na 

swojej stronie internetowej napisał w taki oto sposób: 

cyt. „Kształcenie zawodowe poprzez udział w targach 

W ramach zajęć z zakresu kształcenia zawodowego 21.11.2019 r. 

uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach Tekstylnych Fast Textile 
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zorganizowanych w Centrum Targowo-Wystawienniczym Ptak Warsaw 

Expo. 

Podczas zwiedzania targów uczniowie mieli możliwość m.in.: 

 zapoznania się z ofertą wystawców, 

 obserwacji sposobów prezentacji i promowania oferty handlowej, 

 obserwacji zachowania wystawców i nabywców podczas 

zawierania transakcji, 

 udziału w wykładach, warsztatach, prelekcjach - w zależności od 

indywidualnych zainteresowań.” 

(Źródło informacji: https://zsp5lodz.pl/wpis/ksztalcenie-zawodowe-

poprzez-udzial-w-targach) 

Małgorzata Joniuk-Piątkowska jest dyrektorem Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi. 

Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi 

Renata Masica 

Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi na swojej stronie internetowej 

zamieścił skierowane do uczniów zaproszenie do udziału 

w 2. Lotniskowych Targach Zawodoznawczych: 

cyt. „2. Lotniskowe Targi Zawodoznawcze 

Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport zaprasza do udziału 

w 2. Lotniskowych Targach Zawodoznawczych, które odbędą się 

22 kwietnia 2021 r. Targi odbędą się w wersji zdalnej. Transmisja online 

odbędzie się w dniu 22 kwietnia, w godz. 8.00-14.40 na stronie 

wydarzenia na portalu Facebook – 2. Lotniskowe Targi Zawodoznawcze 

oraz na YouTube Kraków Airport. Udział w targach jest bezpłatny i nie 

wymaga wcześniejszej rejestracji.  

https://zsp5lodz.pl/wpis/ksztalcenie-zawodowe-poprzez-udzial-w-targach
https://zsp5lodz.pl/wpis/ksztalcenie-zawodowe-poprzez-udzial-w-targach
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Wydarzenie zostało podzielone na 4 bloki tematyczne: obsługa 

pasażerska, służby operacyjne, bezpieczeństwo (Safety&Security) oraz 

obsługa administracyjna i techniczna.  

Lotniskowe Targi Zawodoznawcze to jedyna okazja, aby zapoznać się 

z zawodami związanymi z lotniskiem, a także spotkać przedstawicieli 

różnych jednostek w jednym miejscu. Organizatorzy chcą pokazać 

młodym ludziom, jak wiele fascynujących stanowisk pracy znajduje się na 

każdym lotnisku. W czasie interesujących wywiadów oraz spotkań 

rozmówcy przybliżą zakresy swoich obowiązków, zaprezentują 

codzienne miejsce pracy, a także odpowiedzą na zadawane przez 

internautów pytania. Ponadto edycja w formie online pozwoli 

uczestnikom poznać lotnisko od wewnątrz, a także zajrzeć do tych stref, 

do których zwykle nie mają dostępu. 

Swoją obecność potwierdzili pracownicy jednostek, takich jak Polskie 

Linie Lotnicze LOT, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Agenci 

handlingowi oraz szerokie grono pracowników Kraków Airport. 

(Źródło informacji: https://zsp9.pl/dla-ucznia/doradztwo-zawodowe/) 

Renata Masica jest nauczycielem geografii, podstaw przedsiębiorczości, 

działalności gospodarczej, szkolnym doradcą zawodowym. 

O czym warto wiedzieć. Wydarzenia targowe ważne dla edukacji 

Warto wiedzieć, że cele wystawiennicze firm często różnią się między 

sobą. Uczniowie odwiedzający targi mogą spotkać się z różną formą 

promocji produktów i usług. I tak: 

 jeśli firma zorientowana jest na rozwój produktu, to wyróżniać się 

będzie działaniami promującymi produkt, takimi jak: próbki, 

kupony, podarunki, specjalne pokazy, imprezy w halach 

targowych oraz wysyłką pakietów informacyjnych. 

Są to ważne techniki marketingowe, które podkreślają znaczenie 

wyrobu, 
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 jeśli firma zorientowana jest na rozwój kontaktów, to zastosuje 

takie działania promocyjne, jak: 

o reklama wystawcy - ulotki, 

o reklamy w prasie - magazyny targowe i gazety codzienne, 

o reklama zewnętrzna - publiczne środki transportu i bannery 

o oraz inne - konkursy, loterie, podarunki, 

 jeśli firma zorientowana jest na doradztwo, to zapewni warunki 

do prowadzenia rozmów, a także spotkamy się z prezentacją 

marek i produktów. 

W tym roku kalendarzowym organizowane będą, w wielu miastach Polski 

i poza jej granicami, wydarzenia targowe o dużym znaczeniu dla 

edukacji. Będą to targi krajowe i międzynarodowe, targi konsumenckie 

i branżowe. Oczywiście najlepiej byłoby na targi pojechać. Ale, można też 

o wystawach poczytać. Zachęcam do poszukiwania ciekawej oferty, 

zgodnej z potrzebami i oczekiwaniami uczniów. 

Warto pamiętać, że wydarzenia mogą być źródłem fachowej wiedzy 

przydatnej w zdobywaniu zawodowych kwalifikacji. Dlatego, 

wykorzystujmy udział w targach do zainteresowania uczniów 

kształceniem zawodowym oraz jako działanie sprzyjające podniesieniu 

jakości kształcenia w szkołach. 

Warto zapoznać się z ofertą targów (przykłady): 

https://www.mtp.pl/pl/kalendarium/ 

https://warsawexpo.eu/kalendarz-targowy/ 

  

https://www.mtp.pl/pl/kalendarium/
https://warsawexpo.eu/kalendarz-targowy/
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Ośrodek Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

A może twórczo zorganizować zajęcia szkolne? 

Donata Andrzejczak 

Czasem zastanawiamy się czy nauka w szkole i sama szkoła zawsze była 

taka jak obecnie oraz czy można uczyć inaczej. Jeśli spojrzymy na system 

edukacji XIX i XX w. to nie dostrzegamy dużych różnic. System klasowo 

lekcyjny, nauczyciel-wykładowca i uczniowie czerpiący wiedzę głównie 

z tego co na lekcji i z podręczników. I tylko gdzieniegdzie nauka 

organizowana była przez doświadczanie, odkrywanie świata wokół 

i świata wiedzy. 

Obecnie do szkół wprowadzone zostały nowoczesne urządzenia, które 

mają usprawnić i uatrakcyjnić kształcenie. Uczniowie nie rozstają się ze 

smartfonami, a w domu często długie godziny spędzają przed 

komputerem. Mocno zmieniły się interakcje międzyludzkie. 

A kto pamięta, że kiedyś dzieci z patyków, kapsli, kilku kawałków tkanin 

oraz drewnianych klocków wyczarowywały swoje królestwa zabawy. 

Młodzież nadawała nowe życie starym sprzętom organizując 

w komórkach i nieużywanych pomieszczeniach swoje bazy, „lokale”, 

siłownie itp. Stare sukienki po przerobieniu nabierały nowego 

wystrzałowego wyglądu. 

A dzisiaj jak wygląda kreatywność dzieci i młodzieży? 

Jak wykorzystują przedmioty ich otaczające, które tylko z pozoru do 

niczego się nie nadają? 

Czas przywrócić umiejętność nadania nowego życia z pozoru 

niepotrzebnym przedmiotom, wymyślenia i wykonania czegoś, czego 

nikt nie będzie miał, bo nie jest dostępne w sklepie, czegoś wykonanego 
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własnoręcznie, więc tym bardziej cennego. Może będzie to lampka na 

biurko wykonana z ozdobionej rurki po ręczniku papierowym, może 

kolorowy pojemnik na śmieci wykonany z pięciolitrowej butelki po 

wodzie mineralnej, może oświetlenie korytarza ze starej lampki 

z czujnikiem ruchu, a może karuzela dla młodszego rodzeństwa 

wykonana ze zużytych kubeczków plastikowych. 

Możliwości i pomysłów jest ogrom, tylko trzeba zmienić: 

 postawę: z konsumpcyjnej i roszczeniowej na kreatywną 

i proekologiczną, 

 sposób myślenia: z nie chce mi się, nie uda się, nie mam z czego, 

na postawę: pomyślę, jak to zrobić i zrobię, jeśli nie sam to 

z pomocą innych to wykonam. 

Odkrywanie swoich możliwości i rozwijanie wyobraźni i twórczego 

spojrzenia na świat zaprocentuje młodym ludziom w przyszłości. Ten kto 

z patyków i sznurka konstruował samochód nie powie, że nie da się 

czegoś zrobić. Będzie tak długo szukał rozwiązania, aż wykona podjęte 

lub powierzone mu zadania. Będzie miał odwagę i wiarę w to, że potrafi 

zrobić wiele w życiu. Będzie szukał możliwości. 

Dlatego zachęcam nauczycieli we współpracy z rodzicami, aby byli 

wsparciem dla uczniów i dali im możliwość rozwijania kreatywnego 

myślenia, kompetencji technicznych oraz doświadczania satysfakcji 

z wykonania autorskich prac. Nauczyciel może otworzyć przed uczniami 

tą zaczarowaną krainę, gdzie nie ma ograniczeń, gdzie jeśli tylko zechcą 

to znajdą rozwiązanie dla pojawiających się zadań. Uczniowie zachęceni 

przez nauczycieli i rodziców mogą wykorzystując swoją wyobraźnię, 

dotychczasową wiedzę i umiejętności poszukiwać interesujących 

zagadnień, wykonywać prace manualne i techniczne, które będą 

odzwierciedleniem ich kreatywnego spojrzenia na świat oraz twórczego 

podejścia do otaczającego świata. Wartość takich działań i prac jest nie 

do przecenienia. Z jednej strony są dowodem na to, że nie ma rzeczy 

niemożliwych, a z drugiej potwierdzają, że młodzi ludzie znajdują 

rozwiązania, jakie nie pojawiają się w rutynowym myśleniu. Pozwalają 



 
143 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

budować wiarę we własne możliwości oraz uczą poszukiwania rozwiązań 

dla pojawiających się w życiu wyzwań. 

Warto pomyśleć o wprowadzeniu do procesu kształcenia zajęć 

i tematów dadzą możliwość ukształtowania umiejętności uczenia się 

i rozwijania twórczego spojrzenia na stawiane przed nimi zadania. Warto 

otworzyć przed uczniami drzwi do nowej szkoły, w której poszukuje się 

rozwiązań a nie przyjmuje schematy działania powielane przez 

pokolenia. 

PS. Źródłem sukcesu w uczeniu się jest bazowanie na indywidualnym 

potencjale ucznia. Atutami gwarantującymi rozwój jest autonomia 

i innowacyjność nauczycieli. Konieczne jest też zaakceptowanie stanu 

ciągłej niepewności wynikającej z ciągle postępującej nowoczesności, 

a także trudności wynikających z prognozowania przyszłości. 

Prognozowanie zmian jest ryzykowne, stąd pojawia się konieczność 

innego dobierania treści kształcenia i przygotowania do ciągłej ich 

zmiany. 

Rozbudzanie fascynacji i zachwytu na lekcji jest podstawą skuteczności 

nauczyciela. Zainteresowanie jest źródłem zaangażowania ucznia 

w uczenie się, jest tym co pcha ludzi ku poznawaniu, jest tym co sprawia 

że nauka staje się źródłem przeżyć i inspiracji oraz radości. 

Grażyna Adamiec 

  



 
144 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

Aktywizowanie uczniów nie takie trudne – scenariusze 

zajęć dydaktycznych  

Donata Andrzejczak 

Organizowanie zajęć dydaktycznych, 

podczas których aktywizuje się uczniów 

wydaje się trudnym wyzwaniem dla 

wielu nauczycieli. Ale czy to 

rzeczywiście jest trudne? Dwoje 

nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

we współpracy z nauczycielem 

konsultantem Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego przygotowało poradnik 

metodyczny zawierający zestaw 

scenariuszy zajęć dydaktycznych. Każdy 

scenariusz może stanowić inspirację do 

wykorzystania w praktyce szkolnej narzędzi i metod kształcenia, które 

aktywizują uczniów w procesie uczenia się. Zastosowanie 

zaprezentowanych metod sprawi, że zajęcia staną się ciekawsze, 

a nauczyciel będzie pełnił rolę tutora i przewodnika po świecie wiedzy. 

W scenariuszach pokazano jak zorganizować zajęcia z wykorzystaniem 

tekstu przewodniego, gry dydaktycznej, metody lekcji odwróconej, 

prezentacji multimedialnych, narzędzi interaktywnych takich jak 

np. Wordwall oraz ćwiczeń. 

Każdy z zaprezentowanych scenariuszy został zrealizowany 

i zweryfikowany w praktyce szkolnej. 

Autorzy opracowując scenariusze przyjęli założenie, że każdy scenariusz 

musi zawierać: temat zajęć, czas przeznaczony na realizację zajęć, cele 

ogólne i operacyjne, metody i formy kształcenia oraz wykaz środków 
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dydaktycznych, załączników i ewentualnie źródeł wiedzy. Opisano 

przebieg zajęć, tak aby osoby korzystające ze scenariusza mogły go 

zrealizować. Pozostałe elementy scenariusza opracowano tak, aby 

pokazać, że nauczyciele mają możliwość swobodnego projektowania 

i stosowania układu graficznego scenariuszy i jego treści. 

Scenariusze zostały opracowane przez nauczycieli łódzkich szkół 

ponadpodstawowych, którzy uczestniczyli w warsztatach poświęconych 

metodom aktywizującym i którzy zechcieli podzielić się własnym 

doświadczeniem związanym z organizowaniem ciekawych zajęć 

dydaktycznych. 

Warto zaznaczyć, że zaprezentowane scenariusze mają charakter 

uniwersalny i mogą być stosowane zarówno podczas kształcenia 

zawodowego jak i ogólnego. 

 Autorami scenariuszy są: Aneta Ciupa, nauczycielka przedmiotów 

zawodowych w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi oraz Tomasz 

Otocki, nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa w Technikum 

nr 3 w Łodzi. 

Opiekę metodyczną i redakcyjną sprawowała Donata Andrzejczak, 

nauczyciel konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego.  

Łódzkie Centrum organizuje wsparcie i kursy dla nauczycieli, którzy chcą 

doskonalić swoje umiejętności zawodowe związane z stosowaniem 

różnych metod dydaktycznych w pracy zawodowej oraz dzielić się swoim 

doświadczeniem i dobrymi praktykami związanymi z organizowaniem 

kształcenia. 

Wykaz usług organizowanych przez Centrum znajduje się w ofercie 

dostarczanej do szkół oraz zamieszczany jest na stronie internetowej 

Centrum. 
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Ośrodek Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

Usługa Stream narzędziem do tworzenia, 

przygotowania i magazynowania edukacyjnych 

materiałów multimedialnych 

Jarosław Koludo 

W trakcie seminarium zapoznano uczestników z wykorzystaniem 

aplikacji STREAM, będącej składnikiem OFFICE365. Pokazano 

niestandardowe wykorzystanie aplikacji STREAM do magazynowania 

plików filmowych, dźwiękowych i graficznych. 

Uczestnicy seminarium mieli możliwość podzielenia się własnym 

doświadczeniem w wykorzystaniu aplikacji STREAM z pozostałymi 

uczestnikami spotkania. 

Dzielenie się doświadczeniem jest najważniejszą ze strategii 

stosowanych w kształceniu osób dorosłych. 
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Ośrodek Nowoczesnych Technologii 

Informatycznych 

Stream - biblioteka filmów w chmurze oraz ShotCut - 

wieloplatformowy darmowy program do nieliniowej 

edycji filmów 

Tomasz Krupa 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

prowadzi dla nauczycieli warsztaty w formie webinarium. W trakcie 

szkolenia stworzono możliwość rozwijania umiejętności przygotowania 

filmów edukacyjnych oraz umieszczania ich i udostępniania uczniom 

w aplikacjach Stream i Teams. 

Ośrodek Nowoczesnych Technik 

Informatycznych 

Spotkanie z pisarką Grażyną Bąkiewicz jako konferencja 

online 

Barbara Langner 

O tym, że spotkanie z pisarzem jest doskonałym sposobem na 

zainteresowanie uczniów książkami bibliotekarze oraz nauczyciele 

wiedzą od dawna. W związku z pandemią w ostatnim czasie stało się to 

szczególnie trudne. Uczniowie mają ograniczone możliwości 

wychodzenia ze szkół na imprezy czytelnicze do bibliotek publicznych lub 

domów kultury. Zorganizowanie takiego spotkania w szkole również nie 

było łatwe. Pewnym wyjściem były spotkania online organizowane prze 
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różne instytucje i wydawnictwa. Temat ten omówiono w czasie 

webinarium dla zainteresowanych nauczycieli, które zorganizowane 

zostało przez Barbarę Langner z Pracowni Promocji Czytelnictwa 

i Bibliotek Szkolnych ŁCDNiKP. Wskazano wówczas zasady 

zorganizowania w szkole spotkania z pisarzem , także w formie online. 

Zaproponowano uczestnikom udział w spotkaniu z pisarzem, które 

przygotowane zostało przez ŁCDNiKP w formie konferencji online. 

Odbyła się ona w grudniu 2021 r., a jej gościem była łódzka pisarka 

Grażyna Bąkiewicz, autorka kilkudziesięciu książek dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych. Konferencja transmitowana był z ŁCDNiKP dzięki wsparciu 

technicznemu udzielonego organizatorom przez pana Ryszarda Kuśmirka 

z Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych. W konferencji 

uczestniczyło 12 zespołów klasowych: około 250 uczniów oraz 

9 nauczycieli. Pani Bąkiewicz opowiadała o początkach swojej drogi 

pisarskiej oraz o tym, jak rodzi się pomysł na książkę. Zwróciła uwagę na 

serie swoich powieści historycznych, które przybliżają sylwetki wybitnych 

władców oraz pozwalają zrozumieć historię. Duże zainteresowanie 

wzbudziły książki pani Bąkiewicz, których akcja toczy się w Łodzi: „Dzieci 

fabrykanta”, „Złoty dukat”, „Syn złodziejki”. Pytania uczestników 

spotkania dotyczyły życia w XIX-wiecznej Łodzi. 

Spotkanie należy uznać za udane. 

Organizacja i prowadzenie: Barbara Langner, nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP. 

Ryszard Kuśmirek, nadzór nad techniczną stroną przedsięwzięcia. 
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Czytanie wrażeniowe jako metoda promocji 

czytelnictwa wśród młodszych czytelników 

Barbara Langner 

W ostatnim czasie wiele się pisze o nowej metodzie kształtowania 

nawyków czytelniczych wśród młodszych dzieci oraz uczniów kl. I–III. 

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych ŁCDNiKP 

postanowiła przyjrzeć się tej metodzie. Zorganizowane szkolenie online 

sprzyjało poznaniu tej metody, ale także dyskusji na jej temat. Od 2018 r. 

artykuły na temat czytania wrażeniowego można znaleźć na stronie 

Fundacji ABC Cała Polska Czyta Dzieciom, stronie internetowej akcji Mała 

Książka -Wielki Człowiek, stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji, stronie 

Instytutu Książki. 

Autorką innowacyjnej koncepcji czytania dzieciom jest pani Małgorzata 

Swędrowska - trener i popularyzator literatury dziecięcej na licznych 

warsztatach dla nauczycieli, bibliotekarzy i rodziców. Jest ona także 

czynnym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz wykładowcą na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest twórcą koncepcji 

czytania wrażeniowego, czyli „smakowania” literatury wszelkimi 

zmysłami w grupie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. 

Czytanie wrażeniowe ma na celu pozostawienie w dziecku (dzieciach) 

wielu wrażeń, nie tylko tych płynących ze słuchania tekstu i patrzenia na 

ilustracje zawarte w książkach, ale i wrażeń płynących z ruchu, gestów, 

emocji wyrażanych mimiką, a nawet z muzyki i tańca na siedząco! Bo 

czytanie wrażeniowe to smakowanie literatury wszystkimi zmysłami.4 

                                            

4/ Czytanie wrażeniowe – sposób na uwagę dziecka [W:] Książka.net.pl {Czytanie 

wrażeniowe – sposób na uwagę dziecka - Portal Księgarski (ksiazka.net.pl) dostęp: 

14.03.2022} 
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Czytanie wrażeniowe to czytanie książek dzieciom przez dorosłych. 

Odbywa się ono w specjalny sposób : oprócz czytania dorosły zaprasza 

dziecko do różnych aktywności : dopowiadania wyrazów, pokazywania 

mimika i gestem emocji, które pojawiają się w opowieści. Takie czytanie 

dłużej koncentruje dziecko na tekście i uczy obcowania ze słowem 

drukowanym. Ważne jest, aby dorosły przekonał dziecko , że wspólne 

czytanie to czas podarowany dziecku. 

Autorka zwraca uwagę na fakt, że obecnie dzieci mają trudności ze 

skoncentrowaniem się na czytanym lub wysłuchiwanym tekście. Dlatego 

konieczne jest budowanie interakcji z dzieckiem w czasie wspólnego 

czytania. Potrzeby dzieci w XXI wieku zmieniły się, wymagają one wielu 

wrażeń. Wyszłam im naprzeciw – pisze trenerka - i dokonując prostego 

zabiegu wplecenia w czytanie elementów zabawy, zaspokoiłam te 

potrzeby i zainteresowałam książką jako przedmiotem, który może 

kojarzyć się z ruchem, muzyką, tańcem…5- pisze Małgorzta Swędrowska. 

Czytanie wrażeniowe jest to więc sposób na rozbudzenia 

zainteresowania młodszych dzieci książkami i czytaniem.  

Czytanie wrażeniowe sprawdza się podczas spotkania z maluchami do 3 

roku życia, z przedszkolakami i dziećmi w okresie wczesnej edukacji. 

Czytanie wrażeniowe jest relacją, jaka pojawia się między ludźmi, którzy 

pochylają się nad danym wierszem czy opowiadaniem.6 

Metoda ta obejmuje kilka elementów. Po pierwsze: potrzebna jest 

KSIĄŻKA – dobrana do wieku i zainteresowań dzieci, z ciekawymi 

ilustracjami, wspierającymi konkretne wyobrażenia dziecka. Tekst 

powinien zawierać słowa-klucze, które inspirują aktywność dzieci. Na 

przykład : wieje wiatr ( dzieci dmuchają) , pada deszcz ( dzieci chowają 

                                            

5/ Czytanie wrażeniowe – sposób na uwagę dziecka [W:] {http://wielki-

{czlowiek.pl/czytanie-wrazeniowe-sposob-na-uwage-dziecka/} dostęp:14.03.2022 

6/ Tamże 
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się przed deszczem), wielki hałas ( zakrywają uszy). Po drugie: potrzebny 

jest głośno czytający dorosły (rodzic lub nauczyciel, opiekun). 

Prowadzących zajęcia z dziećmi w przedszkolach lub szkołach zachęca się 

do odpowiedniego przygotowania sali. Chodzi o stworzenie atmosfery 

niezwykłości. Należy więc zadbać o scenografię, oświetlenie, 

odpowiednie i intrygujące rekwizyty, a nawet przebranie prowadzącego 

zajęcia oraz dzieci. Te elementy urozmaicają zwykły przedszkolny lub 

szkolny dzień. 

Rolą nauczyciela jest podtrzymanie klimatu zaciekawienia, zaaferowania 

zanim otworzy się książkę. Służą do tego także specjalne rymowane 

zaklęcia - bo gdy otworzy się książkę, wszystko się wyjaśni…  

Korzyści z czytania wrażeniowego są wielowymiarowe. Po pierwsze 

buduje się relacja między dzieckiem (dziećmi) a dorosłym. Dziecko staje 

się współuczestnikiem czytania. Jest nie tylko biernym słuchaczem, ale 

dzięki swoim aktywnościom – tupaniu, klaskaniu, dopowiadaniu słów, 

wyrażaniu emocji – uczestniczy w budowaniu klimatu opowieści. 

A ponieważ ma zadanie, czuje się potrzebne, ważne i zaczyna 

współpracować, czyli potrafi dłużej koncentrować się na czytaniu7 – pisze 

w swojej książce pani Małgorzta Swędrowska. 

Nauczyciele biorący udział w webinarium zorganizowanym przez 

ŁCDNiKP uznali czytanie wrażeniowe za bardzo ciekawą metodę. 

Zwrócono jednak uwagę, że w scenariuszach zajęć zaproponowanych 

przez panią Swędrowską często wykorzystywane są elementy pedagogiki 

zabawy.8 Pojawiło się także pytanie, czy ta metoda przyczynia się do 

                                            

7/ Tamże 

8/ Scenariusz zajęć Jak nasza mama została Indianką? Czytanie wrażeniowe. Innowacyjny 

model czytania dzieciom tekstów literackich w przedszkolu i w szkole [W:] 

{T0214,+Swędrowska.pdf (ore.edu.pl)} dostęp 14.03.2022 
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kształtowania nawyków czytelniczych, w których mały czytelnik w ciszy 

koncentruje się na lekturze. Jest tylko on i książka. 

To pytanie pozostało otwarte. Większość uczestników webinarium 

uznała czytanie wrażeniowe za dobrą metodę na zainteresowanie dzieci 

czytaniem. 

Barbara Langer jest nauczycielem konsultantem w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  



 
153 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

Ośrodek Nowoczesnych Technik 

Informatycznych 

IX Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie 

Sławomir Szaruga 

Uczniowie zainteresowani informatyką spotkali się 15 grudnia 2021 roku, 

ze względu na pandemię zdalnie i wykorzystując możliwości platformy 

Teams, na IX Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie. 

Zorganizowała je, jak co roku, funkcjonująca od 30 lat w strukturze 

ŁCDNiKP Akademia Młodych Twórców, która jest - co podkreślił witając 

uczestników dyrektor Janusz Moos - unikatową w skali kraju 

społecznością edukacyjną ukierunkowaną na kształtowanie 

kreatywności. Forum zaszczycili swoją obecnością: Dziekan Wydziału 

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki 

Łódzkiej – prof. Jacek Kucharski, Dziekan Studiów Informatycznych 

w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie dr inż. Krzysztof 

Rychlicki-Kicior, Dyrektor Wydziału Wspierania, Opieki i Kształcenia 

Specjalnego Kuratorium Oświaty - Piotr Patora, prof. dr hab. Mariusz 

Zybert z Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, 

Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi 

Łódzkiej NSZZ „Solidarność” – Roman Laskowski. Zabierając głos – 

konsultant ds. edukacji informatycznej, Sławomir Szaruga – podziękował 

w imieniu organizatorów Forum, członków Akademii Młodych Twórców, 

prof. Jackowi Kucharskiemu za życzliwe ustosunkowanie się do ich 

prośby i objęcie dzisiejszego wydarzenia patronatem osobistym oraz 

Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 

Politechniki Łódzkiej. Wspomniał również o innych poza działalnością 

organizacyjną aktywnościach jej członków takich jak prowadzenie 

działalności edukatorskiej ze swoimi rówieśnikami w tzw. Twórczej 

Szkole Komputerowej, Dziecięcej Akademii Młodych Twórców, udziale 
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w organizowanych cyklicznie Weekendach z Technologia Informacyjną 

dla Nauczycieli i uczestnictwie w ogólnopolskim projekcie „Centrum 

Mistrzostwa Informatycznego”.  

Kolejna, już dziewiąta edycja Forum, przygotowana przez członków AMT 

była poświęcona nowoczesnym technologiom informacyjnym oraz 

innym pasjom, którym hołduje młodzież. Sesję plenarną Forum 

przeprowadził Stanisław Polit, lider młodzieżowy Akademii uhonorowany 

na ostatnim Podsumowaniu Ruchu Innowacyjnego w ŁCDNiKP tytułem 

„Kreatora innowacji”. Wykład inaugurujący Forum zatytułowany 

„Pojazdy autonomiczne” wygłosił absolwent Akademii, mgr inż. Piotr 

Marcińczyk, obecnie starszy programista w firmie TOM TOM. Po jego 

wystąpieniu swoje referaty wygłaszali obecni członkowie AMT: Kacper 

Jędrzejczyk, uczeń Zespołu Szkół Elektryczno-Informatycznych w Łodzi - 

”Modelowanie 3D”, Stanisław Polit, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego 

w Łodzi - „Rekonstrukcja pociągu elektrycznego z 1936 roku”, Weronika 

Brzęczek, uczennica XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - „Taniec – 

moja pasja”, Mateusz Jabłoński, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego 

w Łodzi - „Rozmawiając o futbolu”, Witold Gawlik, uczeń I Liceum 

Ogólnokształcącego w Kutnie - „Spacer po naszej szkole” Michał Roguz, 

uczeń Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi - „Tworzenie gier w C++”, Karol 

Pagórek, uczeń Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego - 

„Rozwiązywanie problemów w C++”. Każde z wystąpień cechowało się 

profesjonalnym przygotowaniem prezentacji oraz przedstawieniem 

przez ich twórców. Uczestnicy Forum mieli okazję poznać bliżej techniki 

modelowania 3D i efekty mające postać z wizualizowanych projektów 

wyposażenia wnętrz czy elektrycznego pociągu z przed wielu lat. Bardzo 

interesujące były referaty omawiające pasje ich twórców: taniec 

brackdance, prowadzenie studia reporterskiego. Wyjątkowe było 

przedstawienie przez uczniów z I LO w Kutnie projektu 

przedstawiającego budynek ich macierzystej szkoły wraz 

z wyposażeniem wnętrz, wykonany w programie Minecraft. 

Wartościowy był przykład autorskiej gry komputerowej wykonany przez 

najmłodszego prelegenta oraz duże zainteresowanie wzbudził referat 
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omawiający sposoby rozwiązywania problemów pojawiających się 

w czasie prowadzenia zajęć z programowania w C++ w Twórczej Szkole 

Komputerowej.  

Podsumowując należy stwierdzić, że kolejne IX Forum Młodzieży 

Uzdolnionej Informatycznie dało uczestnikom szansę na pogłębienie 

wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim - na zaprezentowanie pasji 

i osiągnięć.  

Po części plenarnej Forum dla jego uczestników przeprowadzono zdalnie 

warsztaty z zakresu programowania w Pythonie oraz programowania 

w C++.  

Sławomir Szaruga jest koordynatorem działań AMT. 
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Ośrodek Doradztwa Zawodowego 

„Doradztwo zawodowe – AKADEMIA RODZICA” 

Małgorzata Sienna 

Akademia Rodzica to cykl konferencji, których adresatami są rodzice 

uczniów klas ósmych szkół podstawowych, nauczyciele, doradcy 

zawodowi, w tym koordynatorzy wewnątrzszkolnych systemów 

doradztwa zawodowego.  

Idea zorganizowania Akademii Rodzica powstała w wyniku wielu rozmów 

z rodzicami uczniów klas ósmych, przeprowadzonych w podczas 

doradztwa zawodowego indywidualnego w Punkcie Konsultacyjnym 

Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP i w szkołach oraz analizy 

wyników badań prowadzanych przez nas systematycznie (ich celem jest 

pozyskanie od rodziców informacji dotyczących planowania wyboru 

szkoły ponadpodstawowej). 

Wspieramy uczniów i rodziców w planowaniu optymalnego wyboru 

kolejnego etapu edukacyjnego. 

Trafny wybór szkoły ponadpodstawowej i zawodu przynosi korzyści 

osobiste dla uczących się: zadowolenie, motywację do nauki i pracy, ma 

także znaczenie społeczne i gospodarcze: zapotrzebowanie na dany 

rodzaj działalności zawodowej, oczekiwania rynku pracy na 

zmotywowanych i zainteresowanych wykonywaniem zadań zawodowych 

pracowników. 

Rodzice mają bardzo duży wpływ na rozwijanie preferencji zawodowych 

swojego dziecka oraz na jego przyszłe wybory edukacyjno-zawodowe, 

wiedzę czerpią różnych źródeł i z własnych doświadczeń. 

Postawy jakie prezentują rodzice są zróżnicowane i mają swoje 

konsekwencje. Ochranianie, nadopiekuńczość lub nadmierne wymagania 

mogą powodować u dziecka brak inicjatywy, pasywność, trudności 
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w formułowaniu sądów i podejmowaniu decyzji. Unikanie, 

zaniedbywanie, czy odrzucenie dziecka mogą powodować u niego 

poczucie osamotnienia i niepewności, zaniżoną samoocenę. 

Akceptacja dziecka, współdziałanie, przygotowanie do samodzielności 

powodują, że dziecko ma poczucie własnej wartości i pewności siebie, 

podejmuje decyzje, nie zniechęca się porażkami. 

Rodzice mają także różnorodną, nie zawsze pełną wiedzę na temat 

oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, potrzeb współczesnego 

rynku pracy, talentów i predyspozycji zawodowych swoich dzieci, czy 

aktualnego systemu kwalifikacji. 

Jest też tak, że osoby, które nieformalnie doradzają dzieciom/uczniom, 

jaką szkołę powinni wybrać mają fałszywe przekonania na temat potrzeb 

współczesnego rynku pracy, czy oferty edukacyjnej szkół 

ponadpodstawowych. 

Podstawą nawiązania współpracy z rodzicami w ramach doradztwa 

zawodowego jest przede wszystkim rzetelna, konkretna informacja oraz 

komunikowanie się z uwzględnieniem postaw, jakie rodzice mogą 

prezentować oraz wiedzy, jaką rodzice mają na temat możliwości 

wyboru kolejnego etapu edukacyjnego, kwalifikacji i zawodów, 

predyspozycji zawodowych swoich dzieci. 

Nawiązanie efektywnej współpracy z rodzicami w obszarze doradztwa 

zawodowego wymaga odpowiedniego przygotowania, empatii 

przemyślanych sposobów kontaktowania się, udzielania rzetelnej, 

sprawdzonej informacji. 

Samoświadomość rodziców uczniów klas VIII w obszarze doradztwa 

zawodowego wzrasta. 

Jak wynika z dotychczas zorganizowanych i przeprowadzonych 

konferencji z cyklu Akademia Rodzica zainteresowanie jest duże, rodzice 

zadają wiele pytań, pragną analizować otrzymane materiały i dopytują 

o kolejne spotkania, chcą pozyskać kolejne informacje potrzebne do 

optymalnego wyboru szkoły ponadpodstawowej przez ich dziecko. 
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Dotychczas podczas spotkań Akademii Rodzica omówione zostały 

następujące tematy: 

 typy i charakterystyka szkół ponadpodstawowych, różnice między 

typami szkół ponadpodstawowych, 

 zawody i kwalifikacje w szkołach ponadpodstawowych, 

 jak i w jakim celu warto zbierać punkty do rekrutacji w szkole 

podstawowej?, 

 samopoznanie pierwszym krokiem do świadomych wyborów, 

 wybory liceum i kierunku studiów, na co warto zwrócić uwagę?, 

 zawody, w których kształcą łódzkie szkoły ponadpodstawowe, 

 każdy ma talenty/zdolności/predyspozycje zawodowe. 

Podczas każdego spotkania swoją ofertę w interesujący sposób 

prezentują łódzkie szkoły ponadpodstawowe. 

W pierwszych dwóch konferencjach uczestniczyło ponad 220 osób 

(rodziców i nauczycieli), w swoich wypowiedziach stwierdzali, że z chęcią 

będą uczestniczyć w kolejnych spotkaniach. 

Małgorzata Sienna jest nauczycielem konsultantem i jednocześnie 

kierownikiem Ośrodka Doradztwa Zawodowego w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
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Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 

w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego 

Wybrane aspekty współpracy ze szkołami 

Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji  

Prowadzone w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji badania 

nakierowane są na szeroko pojętą współpracę z edukacją. Potrzeba 

rzetelnej wiedzy dotyczącej oczekiwań pracodawców oraz poziomu 

zapotrzebowania na pracowników w różnych obszarach gospodarki, 

a także powstających nowych zawodów i specjalności stała się 

szczególnie istotna w dzisiejszym świecie. Szybki rozwój nowych 

technologii wymusza na zatrudnionych ciągłe doskonalenie swoich 

umiejętności. Jest także dużym wyzwaniem dla szkół zawodowych, które, 

starają się dopasować swoją ofertę edukacyjną do zmieniającego się 

rynku pracy. Informacji dotyczących struktury zapotrzebowania na 

zawody i kwalifikacje poszukuje także młodzież planująca swoją karierę 

zawodową oraz jej rodzice/opiekunowie. 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Obserwatorium w sposób 

ciągły monitoruje potrzeby i oczekiwania pracodawców regionu 

łódzkiego, opracowując bazy danych zawierające oferty pracy, których 

źródłem jest portal pracuj.pl. Na ich podstawie przygotowywane są 

publikacje i informacje kwartalne. Jednym z projektów, który na stałe 

wpisał się w działalność Obserwatorium jest „Jaki pracownik, jaki 

zawód?”, będący realizowaną cyklicznie analizą internetowych ofert 

pracy. Dzięki temu, że badanie prowadzone jest co roku, począwszy od 

2010 r., stanowi dobry materiał pozwalający obserwować trendy 

i zmiany zachodzące na rynku pracy regionu łódzkiego. Ponadto w 

każdym roku szkolnym monitorujemy jedną, wybraną branżę 

opracowując szczegółowy raport zawierający informacje 
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o zapotrzebowaniu rynku pracy oraz ofercie szkół kształcących w tym 

obszarze. 

Ważną częścią działalności Obserwatorium są ekspertyzy 

przygotowywane na zlecenie szkół zawodowych lub Wydziału Edukacji 

UMŁ. Dotyczą one planowanych nowych kierunków kształcenia 

i stanowią szczegółowe opracowanie na temat zapotrzebowania rynku 

pracy na pracowników w konkretnym zawodzie. Wszystkie wypracowane 

przez zespół Obserwatorium materiały udostępniamy na naszej stronie: 

www.orpde.wckp.lodz.pl, w zakładce Aktualności – Regionalny Rynek 

Pracy oraz w E-Bibliotece. 

Pisząc na temat współpracy ze szkołami nie można pominąć zajęć 

edukacyjnych kierowanych do uczniów. Podczas konsultacji 

przekazywane są informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy 

w regionie łódzkim. Młodzież może dowiedzieć się, w których obszarach 

gospodarki najłatwiej o zatrudnienie oraz jakie są oczekiwania 

pracodawców wobec kandydatów do pracy. Tematyka zajęć jest 

indywidualnie dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczących się. 

Oferta adresowana jest do klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, 

liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych działających na 

terenie Łodzi. 

Opracowanie: Anna Gębarowska-Matusiak, specjalista ds. statystyki 

i analiz. 

 


